
 

   

 

 3102 אוקטובר                                                                                 

 

 3101102אשדוד  –מפגש בעיר מארחת   

ונציגי ארגונים השותפים לעשייה  תנציגי רשת ערים בריאועיריית אשדוד אירחה את 

 העירונית.

גב' אסתי פילוס, מנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי הציגה את העיר והתמקדה 

 מתאמת הבריאות, . קיימא-לתחבורה בתתוכנית אב תהליך המשתף להכנת ב

הציגה את העשייה העירונית לקידום אורח חיים פעיל ובריא.  ,שמלה ללוםגב' אילנה 

 -סיכום מפורט של המפגש   .המפגש הסתיים בסיור בעיר
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  3102איזמיר, ספטמבר  –כנס ומפגש עבודה של הרשת האירופית  
 

 חדשנות באמצעות מנהיגות ומשילות משתפת לבריאות ואיכות חיים.קדש להכנס הו

בדברי הפתיחה ציינה דר' סוזנה ג'קוב, מנהלת הסניף האירופי של ארגון הבריאות 

של תוכנית הערים הבריאות. היא  6 -בזאת את השלב הכי היא משיקה  ,העולמי

למעשה. גם  0202 תאסטרטגיערים הבריאות בתרגום הרטוריקה של תפקיד לרואה 

בריאות היה זה לצורך מימוש "בריאות לכל" ואמנת הערים ה תתנועכאשר הוקמה 

רים הבריאות לדבריה, ההתפתחות שחלה בתנועת הע אוטווה ברמה המקומית.

 .0202וותה בסיס לבנית אסטרטגית יה

לקידום הוגנות, קיימות, צמצום העוני, הגברת ראש עיריית איזמיר סקר את פעולתו 

ראש הרשת התורכית תאר את תעסוקה ומתן מענה לצרכיהם של כלל התושבים. 

כי הכינו אטלס המציג את המצב בערי . בין היתר ציין השותפויותו פעילותהתוכניות, ה

 אינדיקטורים. 57הרשת ביחס ל 

לתועלות הכלכליות מהשקעה בקידום  חסהייתמליאה האחת ההרצאות המרכזיות ב

בריאות, בעיקר בגיל הילדות. פרופ' אילונה קיקבוש דברה על מנהיגות וציינה כי 

. זאת על ותרלדאוג שהערים תהיינה טובות יותר לא רק בריאות י ואעכשיו ה האתגר

צריך שלש כל מנהיג, לדבריה, בהוגנות, הכלה, חוסן ותגובתיות. ידי התמקדות 

 מיומנויות: חשיבה מערכתית, ניסוח מובן של הנושאים כלפי דיסציפלינות אחרות

בניית גשרים. צריך לחבר את האג'נדה של הבריאות עם הקיימות ועם נושאים ו

מציעה להשקיע באוריינות בריאות של הנבחרים הפוליטיים ושל  ברתיים וכלכליים.ח

 התושבים שבחרו בהם.

 מושבים מקבילים בהם הוצגו תוכניות מוצלחות בערים וברשתות.גם בכנס התקיימו 

. בכנס זה מצפים למשלחות 7-ן סיום השלב הלאומי לציויתקיים כנס בינ 0202 -ב

 גדולות מכל מדינה.

 

 רופאים למען ערים בריאות  
 

 ההסתדרות הרפואית בשיתוף עם הרשת פועלת לשילובם של רופאים, בהתנדבות, 

 תוכנן בעשייה העירונית בערים הבריאות. על מנת להקנות כלים לרופאים המתנדבים, 

  שי.מפגשים, בימי ש 6קורס בן 
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 משפחה, בריאות הציבור,  מתחומי רפואת, רופאים 02יצא לדרך ומשתתפים בו הקורס 

 מחויבים לפעול מעידים על עצמם כי ספורט, אורולוגיה, רופאים מצה"ל ואחרים. כולם 

 .למען הקהילה
 

 הסדנא השנתית של רשת ערים בריאות   

 

 1לנובמבר 01-02ה שפיים בתאריכים  חרבבית האהסדנא תתקיים השנה 

 .הסדנא נועדה להקניית כלים ושיפור יכולות של מתאמי הערים הבריאות

 , רות עם עקרונות ודרכי הפעולה של שיווק חברתיהכיה: מטרות

 .ניית עבודת צוותקבלת כלים לשיפור התקשורת הבין מגזרית ובין תחומית וב
   

 

 פייסבוקדף לרשת יש     
 

 אל להתחבר מנת . על2152750200 -דף הפייסבוק של רשת ערים בריאות עלה לאוויר ב

 :הבא בלינק LIKE לנו לעשות הנכם מוזמנים ,בריאות ערים רשת של עדכונים ולקבל הפייסבוק
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 לייקים. נשמח אם תשתפו ותזמינו חברים לעשות לנו 007יש לציין שעד כה צבר הדף 

 LIKE   .וכן אם תשלחו חומרים5עדכונים שניתן להעלות אותם לדף 

 

  רשת מממנת פרויקטים ברשויות החברותה    

 

 

  0200סיימה את עבודתה לשנת למימון תוכניות קידום בריאות של הרשת הועדה 

 :אושרו למימוןשלש מהן , באוגוסט. סה"כ הוגשו לועדה חמש בקשות

מדובר בתוכנית ₪.  00,722, בהיקף של "שינוי להמובי צעירה מנהיגות" -אום אל פאחם 

 גים לקידום אורח חיים בריא ופעיל בני נוער כסוכני שינוי ומנהי 02שמטרתה להכשיר 

 בבתי הספר שלהם.

 מדובר ₪.  00,722"מנהיגות נשים למען הבריאות", בהיקף של  –באקה אל גרביה 

 בתוכנית שמטרתה להכשיר קבוצה של נשים מובילות כסוכנות שינוי לקידום אורח חיים 

 , שבהמשך יפעלו בקהילה שלהן.בריא ופעיל

₪.  07,222וספורטיבי", בהיקף של  בריא( שינוי מובילים מתנדבים)ש ""ממ –שבע -באר

  ערכים הקניית באמצעות' ז כיתות תלמידי של אישית העצמההיא מטרת התוכנית 

נוער, תוך בניית קבוצת מנהיגות שכבתית   בני של נפשי וחוסן בריא חיים אורח המקדמים

 לתחום הבריאות.

  .חיים נחמהדר' ויינשטיין, סוזן לימון, זאב, לילך מלוויל, רותי -חברי הועדה: דר' יעל בר
 

 

 הכרות ובניית שותפויות     

 

  – בועדת ההיגוי של "חיים בגיל"הוזמנה לקחת חלק  רשת ערים בריאותנציגות של 

 של המשרד לאזרחים ותיקים. סוכם על שיתוף פעולה בין מתאמי הבריאות תוכנית 

 העירוניים ורכזי התוכנית בערים הבריאות
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 חשיבות לגבי הסכמה הניב  דר' אורנה מגר, ,"ערים לומדות"מפגש עם יו"ר הרשת של 

 של כל  , במרכז השלטון המקומי,יוזמה להקמת פורוםכן הידוק הקשר בין התוכניות ו

  התוכניות המערכתיות שפועלות במסגרות העירוניות.
 

 

  למניעת אובדנותתוכנית  
 

 שלה ומעוניינת לפעול התוכנית הלאומית למניעת אובדנות סיימה את שלב הפיילוט 

 יעל ניסימיאן ת. העיר הראשונה שאימצה את התוכנית היא רמלה.באמצעות ערים בריאו

  , מתאמת הבריאות העירונית, מובילה את התוכנית.פאי -

 , יציגו ראשי התוכנית את מהותה ונקיים 6.00.00ב שתתקיים  ,המתאםבישיבת הועד 

 מעה בערים נוספות.ההטדיון על דרכי 

 

 אחרי הבחירות   
 

 , 00.02התקיימו בחירות ב רשויות מקומיות החברות ברשת ואשר בהן  00מתוך 

 רשויות נבחר ראש עיר חדש  2 -בראשי רשויות.  02הציבור את אמון מחדש קיבלו 

 רשויות יתקיים סבב נוסף. 7 -בו

 

 
  

 

 

 


