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מימוש ההבנות בין משרד הבריאות למרכז השלטון המקומי  
 בעניין רשת ערים בריאות 

 

ל משרד "ל מרכז השלטון המקומי ומנכ"מנכידי באשר נחתם , ההסכםבעקבות 

של תקני מתאמים ברשויות  אושר והועבר המימון לחצאי משרות, הבריאות

 ,כפר קרע ,אום אל פחם ,מעלות תרשיחא ,מעלה אדומים ,קריית גת :הבאות

תקן רבע  וכן( הצטרפה לרשת לאחרונה)ומצפה רמון  רמלה ,מודיעין עילית

 (.הצטרפה לרשת לאחרונה)ואופקים  ירוחם, זורית אשכוללמתאמים במועצה א

רשת ערים בריאות ומרכז , ריאותבבחירת הרשויות השתתפו נציגי משרד הב 
ג מגזרים שונים וייצ. 1: הקווים שהנחו את הבחירה היו. השלטון  המקומי

כולל )עם דגש על פריפריה גיאוגרפית וחברתית , ואזורים גיאוגרפיים שונים
הרשויות הותיקות ברשת הושם מבין . 2 (.לרשת רשויות שהביעו עניין להצטרף

רצינות  תחית לקידום בריאות וקיימות וכן הוכקיומה של מחויבות פוליט: דגש על
 .עד כהבעיר וברשת ופעילות 

חתמו על הסכמה להצטרפות  ,שנבחרוברשויות  ,והמתאמיםהרשויות ראשי 

כבסיס  ביצוע פרופיל עירוני) דרישות מינימוםבלעמוד  םאשר דורש מה ,להסדר

הכנת , הפעלת ועדת היגוי, לתוכנית אסטרטגית לפיתוח הבריאות והקיימות בעיר

, יג לשכת הבריאות הרלבנטיתצעבודה בשיתוף עם נ, תוכנית עבודה שנתית

השתתפות בכל פעילויות הרשת , שילוב תוכניות לאומיות בתוכנית העירונית

ומשרד תוך ליווי ופיקוח של הרשת כל זאת ייעשה  (.והגשת דוח פעילות שנתית

 .הבריאות

 

 תזונה בריאהקידום  –מפגש למידה של חברי הרשת     

 

 ,במרכז השלטון המקומי ,בינואר 11 רשת התקיים בחברי המפגש למידה ל

חולים וארגונים קופות , משרדי ממשלה, נציגים של רשויות 31בהשתתפות כ 

 .חברים ברשתה

פרס בפני  ,רכז התוכנית הלאומית לקידום אורח חיים בריא ופעיל, דני מורן' פרופ

. 21.11.11אשר אושרה בממשלה ב , התכנית הלאומיתפרטי המשתתפים את 

לות ופעי, דיאלוג עם תעשיית המזון, שווק ופרסום, בתוכנית זו יעסקו בחקיקה

מחלקת תזונה  תמנהל, דורית אדלר .(רשויות כפיילוט 11ב ) ברמה המקומית

זונה בריאה מקדמות תדיברה של ערים בריאות כ ,הדסהודיאטה בבית החולים 

מנהלת המחלקה  ,ר זיווה שטל"ד .יהילכלל האוכלוס וסביבת מזון בריא ומקיים

במסגרת , תפקידו של משרד הבריאותלתזונה במשרד הבריאות דיברה על 

בדיון . בהעלאת הזמינות והנגישות של מזונות בריאים, התוכנית הלאומית

ם בנושא תפקידה של הרשות המקומית בקידום תזונה בריאה דיווחו שהתקיי



מעלות )בבתי ספר  ההתנסות שלהם בקידום תזונה בריאהמספר מתאמים על 

 (.הרצליה, אתרשיח

הוצגה לנוכחים סיכום  בה, של הרשת אסיפה כלליתבסיום המפגש התקיימה 

אשר גובשה על ידי , 2112עבודה לשנת הפעילות השנתית של הרשת וכן תכנית ה

האסיפה אישרה את הדיווח על הפעילות וכן את תכנית העבודה  .הועד המתאם

 .לשנה הבאה

 

 21.0.20 –יום מרכז השלטון המקומי בכנסת  

 
במסגרת יום מרכז השלטון המקומי בכנסת הוזמנו חברי הרשת לקחת חלק 

הוקדש בועדה הדיון . בישיבה מיוחדת של ועדת העבודה הרווחה והבריאות

וגמאות של פערים אשר ד וצגוה. לצמצום פערי בריאות ברשויות המקומיות

פעילות הרשת מאז המפגש  דווח על, מאותרים באמצעות הפרופיל העירוני

( חיפה, חולון)נציגי רשויות , ועל הידוק הקשר עם משרד הבריאות הקודם בועדה

נציגי ו המתבססת על ממצאי הפרופיללצמצום פערים על פעילותם  דיווחו

ל "מנכ. ניתהוסיפו דוגמאות של פעילויות לקידום בריאות ברמה העירוהרצליה 

של משרד שיתופי פעולה התייחס בדבריו ל ,רוני גמזו' פרופ, משרד הבריאות

לפעולות שנעשות לצמצום פערים ולתמיכת , הבריאות עם השלטון המקומי

 .בריאות משרד הבריאות ברשת ערים

ערים רשת הרחבת היתה התייחסות ל, בתום הישיבה, הועדההחלטות בין 

בריאות באמצעות מתן תמריצים וכן להקמת ועדות בריאות ברשויות המקומיות 

 .אשר תעסוקנה גם בצמצום פערים

   

 

  דל החיפאיהמו: "עיר פעילה ובריאה"חיפה מזמינה לכנס  

 
ולנוכח החלטה משותפת של משרדי " עיר בריאה"במסגרת המחויבות של חיפה כ

וות החל צ, לפעול למען קידום אורח חיים פעיל ובריא, הספורט והחינוך, הבריאות

נציגי מוסדות אקדמיים וארגונים , המשרדים הרלבנטיים, משותף לעיריית חיפה

בעיר להכין תשתית לבניית תוכנית אשר תענה לצרכים ותנצל את הנכסים 

 .הקיימים בעיר

בחר , למד את הרקע העובדתי של הנושא" הפורום החיפאי לעיר בריאה ופעילה"

. סביבות והתנהגויות, אסף מידע בהקשר של מדיניות מודל של הערכה ועל פיו

יחד עם המידע הרב , התשתית הרחבה של שותפויות בינתחומיות ובין ארגוניות

מהווים עתה בסיס , שנאסף והתמיכה הפוליטית של ראש העיר ושותפיו הבכירים

תבנית עבודה זו מהווה . איתן לתכנון עירוני לקידום חיפה כעיר פעילה ובריאה

 .יצת דרך בתרבות של השלטון המקומיפר

לקראת גיבושה בכנס יוצגו ממצאים ותינתן הזדמנות לכולם לקחת חלק בדיונים 

 .של תוכנית כלל עירונית לקידום אורח חיים בריא ופעיל

, בניין סגו, מין'באולם בנג, 0:11 החל מהשעה, 2.1.20' הכנס יתקיים ביום ה

 .חיפה, בטכניון בינוי עריםהפקולטה לארכיטקטורה ו



 

 .כנסו לאתר שלהןנא  –להרשמה  
 https://www.tixwise.co.il/he/haifaactive       
 
 
 

 הצטרפו אל הרשת ברבעון האחרון 

 
 פה רמוןמצ

 אופקים
  ההסתדרות הרפואית בישראל
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