
 

   

 

 3102יולי                                                                                  

 

עיריית חיפה, הכנס השנתי של רשת ערים בריאות, בשיתוף עם   

37.702 

רשויות מקומיות, נציגי משרד ממשלה, ארגוני בנוכחות ראשי רשויות מקומיות, עובדי 

-בריאות, מוסדות אקדמיים, נציגי הערים הבריאות ואורחים רבים, התקיים הכנס השנתי ה 

של רשת ערים בריאות, בחיפה והוקדש לנושא: "מנהיגות ומשילות משתפת לקידום  12

 בריאות וקיימות".

הגדולה"  אורחת הכנס הייתה פרופ' אילונה קיקבוש, "הכוהנת

של קידום בריאות ומנהלת תכנית בריאות עולמית במכון 

אשר הרצתה על   ,ללימודים בינלאומיים ופיתוח בג'נבה

של ארגון הבריאות העולמי בדגש על שיפור  1212אסטרטגית 

מנהיגות ומשילות משתפת לבריאות. לאחר מכן הנחתה רב 

ם שיח בהשתתפות סגני ראשי ערים בריאות מחיפה, ירושלי

ובאקה אל גרביה. בהמשך, הוקדשו מושבים מיוחדים 

    לשותפויות בין תחומיות ולמנהיגות משתפת תושבים. הכנס הסתיים בחתימה על 

"הצהרת חיפה לערים בריאות" ובסיור מודרך בעיר חיפה. סיכום מפורט של הכנס תוכלו 

  http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/8684.asp למצוא באתר הרשת:

בערב התקיימה ארוחת ערב חגיגית והרצאה 

מפי פרופ' יואל דונחין על בריאותם של 

 מנהיגים.

למחרת הכנס התקיימה סדנא מיוחדת, 

בהנחייתה של פרופ' קיקבוש, אשר הוקדשה 

משתפת". בסדנא לנושא: "מנהיגות ומשילות 

 משתתפים. 55לקחו חלק 

סיכום מפורט של הסדנא תוכלו למצוא באתר 

 הרשת:

http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/8670.asp  

  לערים בריאות הצהרת חיפה 

 ליישום מנהיגות ומשילות משתפת לקידום בריאות וקיימות

        של רשת ערים בריאות בישראל, אשר התקיים  12אנו, משתתפי הכנס השנתי ה 
 :למען , מבטיחים בזאת לפעול.7.8.122 , א' אב תשע"ג,במרכז קריגר בחיפה ביום ב'

  לערכי מפתח  בריאות, הוגנות בבריאות, צדק חברתי ופיתוח בר קיימאהפיכת      

 .שלנורשויות המקומיות בחזון לפיתוח ה

 עם מטרות ברורות ותוצאות בנות מדידה,   קידום גישות אינטגרטיביות ושיטתיות

http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/8684.asp
http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/8670.asp
http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/8670.asp


 .רשות המקומיתלפיתוח הבריאות לכל ולצמצום פערי הבריאות ב

  גזרית, על מנת בין מיו בעבודה בין תחומית שינויים ארגוניים אשר תומכיםיצירת           

 .רשות המקומיתלאפשר פעולה אינטגרטיבית של כל הממשל וכל החברה ב

 מאפשרות אשר מאמצות בעלות על סוגיות בריאות ו, בניית קהילות בנות חוסן   

 .בעת משבר )כלכלי, חברתי, אקלימי וכו'(יחדיו ת לפעול .מסוגלו

 באמצעות תכנון והן וירטואלית הן חברתית, יתזהן פי ,בניית סביבות תומכות ,       

 עירוני מקדם בריאות, סביבות עבודה וסביבות לימודים המאפשרות אימוץ הרגלי 

 בריאות.

 מתבקשים לעשות כן באמצעות הקישור:על הצהרה זו חתימתם נים להוסיף יהמעוני

-https://docs.google.com/document/d/16r4sLXJ8G21lzXdpOUk8zs

zZiu6UtiBo_eLRze2B7A/edit?pli=1  

 

 3175702מקומות עבודה מקדמי בריאות,  –למידה  מפגש  

במפגש הלמידה הוצג מודל של מקום עבודה בריא, אשר משלב סביבת עבודה פיסית, 

       פסיכוסוציאלית, ארגונית ומשאבי בריאות של הפרט. ליבת המודל היא מחויבות 

   גב' רינה בודנקין, מנהלת קרן לאחר דברי הקדמה של ההנהגה והשתתפות העובדים.  

  ארבעת החברות שזכו מטעם קרן מנוף להפעיל , הציגו וסד לביטוח לאומימנוף במ

  : האגודה לבריאות הציבור, את עבודתם, פרויקטים לקידום בריאות במקומות עבודה

 ומכון וינגייט. Movement4lifeחברת הפורום הישראלי למניעת מחלות לב וכלי דם, 

סיכום מפורט ומצגות תוכלו למצוא באתר הרשת: 

http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/8658.asp 

 

 סבוקפיידף לרשת יש     

  

 ,של רשת ערים בריאותולקבל עדכונים על מנת להתחבר אל הפייסבוק 

 בלינק הבא: LIKEלעשות לנו נים מוזמ

ook.com/IsraelHealthyCitiesNetworkhttps://www.faceb 

  

 בניית שותפויות הכרות ו    
 

     , אשר נפגש עם נציגי תוכניות, מציע את רשת ערים בריאותהמתאם של ועד ה

 השותפויות הבאות:

: תוכנית לאומית רב שנתית בטרםתכניות הציגה את  דורוןמיכל בר  - עם ארגון 'בטרם'

      (, וברית NAPISנתוני היפגעות ובטיחות ילדים ) לשלבטיחות ילדים, מערך לאומי 

     ניעת לקידום מ , בשיתוף תושבים,ת המקומיותורשוי 12 בהפועלת   -'בטרם בעיר' 

  בטיחות ילדים.היפגעות ו

ומתאמים  'בטרם'נציגות של לקידום בטיחות ילדים בעיר בריאה, בו  צוות משימהם הוק

 ברשויות שמוכנות להיכנס לפיילוט של עבודה משותפת עם בטרם.

https://docs.google.com/document/d/16r4sLXJ8G21lzXdpOUk8zs-zZiu6UtiBo_eLRze2B7A/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/16r4sLXJ8G21lzXdpOUk8zs-zZiu6UtiBo_eLRze2B7A/edit?pli=1
http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/8658.asp
http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/8658.asp
https://pob.hadassah.org.il/OWA/redir.aspx?C=b83311ead661465db61a096f6d69ea9f&URL=https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fIsraelHealthyCitiesNetwork
https://pob.hadassah.org.il/OWA/redir.aspx?C=b83311ead661465db61a096f6d69ea9f&URL=https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fIsraelHealthyCitiesNetwork


שנה כדי  21אשר הוקם לפני כ , ארגוןהד"ר אופיר ארצי הציג את  - 'רופאים צעירים'

ארגון פועל בכל רחבי הארץ ים וידע בתחום הרפואה הבסיסית. הלהקנות לתושבים כל

 חווייתיות, תוך התנסות, משחק וכד'.בתוכניות , בבתי ספרבעיקר בקרב תלמידים 

  http://www.ydoctors.co.il  באתר: פרטים 

         ענת שבתאי ממשרד הבריאות הציגה את המאגר הלאומי של  -מאגר מידע לאומי 

      במטרה להרחיב  ,רונה על ידי משרד הבריאותם לאחתכניות קידום בריאות אשר הוק

 הפעילים בתחום הבריאות.את הידע של הציבור בתחום וליצור שותפויות בין גופים 

הנכם מוזמנים להיכנס לאתר: 

http://www.health.gov.il/Subjects/KHealth/Pages/default.aspx  

           תוכניות, מתבקשים ליצור קשר עם ענת שבתאימידע על ים להוסיף לאתר המעוניינ

252-218.755. 

שכל תוכנית קידום בריאות לאישור פרויקטים מודיעה ועדת ה, לידיעת מתאמי הבריאות

 .תחויב בהעלאה למאגר הלאומי באמצעות הרשתשתקבל מימון 

 

  הבריאות מתאמיליווי עבודת     

מלווה בשנה האחרונה עובדת אתנו דר' יעל בר זאב, כרכזת מקצועית של הרשת. יעל 

מעתה  ת. ב, מסייעת להם בכתיבת תוכניות ומהווה אזן קשעירוניים בעבודתםמתאמים 

תתווסף גם דר' מילכה דונחין למשימה זו, לאחר שפרשה לגמלאות מבית חולים הדסה. 

את המחויבות הפוליטית בערים לחזק  –מעתה גם הוספנו מטרה לתפקיד ליווי זה 

 הבריאות.

 

  3102לשנת של הרשת המפגשים הבאים  

    

 ..122לאוקטובר  2.רביעי, יתקיים השנה באשדוד, ביום  מפגש בעיר מארחת  

 . .122, לנובמבר 28-.2תתקיים השנה בשפיים, בימים  סדנא בת יומיים  

 

 

 הרחבת הרשת  
 

 , מ.א. חבל מודיעין ,מ.א בני שמעון –ת בהצטרפות לרשת ומתעניינ

 אורנית, קיבוץ נען                                              

 

 

 
  

 

 

http://www.ydoctors.co.il/
http://www.health.gov.il/Subjects/KHealth/Pages/default.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/KHealth/Pages/default.aspx

