
 
 

 

 3102אפריל                                                                               

 

  בנושא "פיתוח משאבים"יום למידה   
 

, במרכז השלטון המקומי, בהנחייתה של לילך מלוויל 3.4-יום הלמידה התקיים ב

 מהמחלקה לחינוך וקידום בריאות של משרד הבריאות. 

אנשים השתתפו ביום זה, ביניהם מתאמי בריאות עירוניים, נציגי גופים  43כ 

החברים ברשת, נציגי משרד הבריאות וידידי הרשת. המשתתפים למדו על כללי 

המשחק, על שחקני המפתח בתחום, תרגלו התנהלות של גיוס משאבים וקיבלו 

ל קרנות ותכניות המאפשרות השגת משאבים למימון פעילויות. תקציר יום מידע ע

הלמידה על כל תכניו נמצא באתר הרשת.  

http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/8502.asp  

 

 מפגשי מתאמים אזוריים  

בשנה האחרונה הונהגו ברשת מפגשים של מתאמים אזוריים כדי לקיים חילופי 

לחזק את הקשר בין מתאמים אשר להם מאפיינים והתנסויות וכדי  דעותידע, 

ברבעון האחרון קיימנו מפגשים משותפים עם לשכות הבריאות משותפים. 

 הרלבנטיות.

א הנפתי והאחיות כך התקיימה פגישה בלשכת הבריאות של נפת רמלה עם הרופ

הממונות על קידום הבריאות ועבודה בשותפויות. בפגישה השתתפו מתאמים של 

 רמלה, מודיעין ומודיעין עילית.

הפגישה הרביעית של פורום מתאמי דרום התקיימה בלשכת הבריאות המחוזית 

בבאר שבע, בהשתתפות הרופא המחוזי וסגנו, אחיות ראשיות ומתאמי הבריאות 

רית גת, באר שבע, ירוחם, מ.א. אשכול, רהט ומקדמת בריאות של של אשדוד, ק

 העיר שדרות.

ה של ארבעת מתאמות הבריאות במועצות אזוריות ארחה מ.א. יאת הפגישה השני

  נחל שורק.

 .תקופתית כל אחת מהקבוצות ביקשה להמשיך ולהיפגש

 ארגון הבריאות העולמידו"ח שנתי ל    
 

 ארגון דרישת פי על, בישראל בריאות ערים רשת של שנתית פעילות ח"דו הושלם

 רוב. המתאם הועד חברי של משותף תהליך היההכנת הדו"ח . העולמי הבריאות

 מילוי באמצעות, ח"לדו תרמו הם גם ברשת הפעילות הערים של הבריאות מתאמי

 בערים העשייה פרטי עדכון. 2302 שנת במהלך בעיר פעילותם על מפורט שאלון

 . הרשת של האינטרנט אתר עדכון לצורך עתה משמש הבריאות

http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/8502.asp
http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/8502.asp


  37.702חיפה  –של רשת ערים בריאות  הכנות לכנס השנתי   
 

 ליולי 3 -ההכנס השנתי של רשת ערים בריאות יתקיים במרכז קריגר בחיפה ביום 

אורחת ". מרצה מנהיגות ומשילות משתפת לקידום בריאות וקיימותויוקדש ל "

יוזמי בריאות ומהקידום , "הכוהנת הגדולה" של אילונה קיקבושפרופ' היא כנס ב

תתקיים  .77ב  –הקמת התנועה של הערים הבריאות באירופה. למחרת הכנס 

 . נושאאותו בהנחיית פרופ' קיקבוש ב סדנא

 הזמנה מפורטת וכן טפסי הרשמה לכנס ולסדנא יופצו בקרוב.

 

 משרד הבריאות אישר את מימון המתאמים לשנה נוספת 
 

חלקי המשרות של מתאמי בריאות מימון משרד הבריאות אישר את המשך 
באר עירוניים. נהנים מהסכם זה, לאחר שעמדו בדרישות שנקבעו: אום אל פחם, 

 קרית גתמעלה אדומים, מעלות תרשיחא, מ.א. אשכול, כפר קרע, שבע, ירוחם, 
 ורמלה.

 

 3102מרץ  –מפגש מתאמי רשתות לאומיות  
 

שנתי, אשר מוקדש ללמידה הדר' יעל בר זאב ומילכה ייצגו את הרשת במפגש 
. קופנהגן, דנמרקהשנה התקיים המפגש ב הדדית ולמידת תחומי תוכן חדשים.

מדינות שונות )כולל דנמרק, שבדיה,  01-מות במפגש השתתפו מתאמי רשת
ורקיה, ארצות כיה, גרמניה, ט'גיה, אנגליה, צרפת, לטביה, איטליה, רוסיה, צבנור

של ארגון  6 -הרחבנו את הלמידה לגבי השלב ה הבלטיות, קרואטיה ויוון(. במפגש
של ארגון  2323, בו יושם דגש על התוכנית האסטרטגית ל הבריאות העולמי

בניית חוסן אישי  יוהמשמעויות שלו בראייה העירונית, וכן בנושא הבריאות העולמי 
כמו כן היווה המפגש פלטפורמה מצוינת  .גדרמעל וקהילתי וזכויות אדם עם דגש 

 להיכרות, שיתוף ולמידה מרשתות אחרות באירופה על הנעשה אצלם.

 

 פורום רופאים למען ערים בריאות 

 

, מתכננים עתה סדרת מפגשי צוות משימה של רופאים, בהשתתפות נציגת הר"י

הכשרה לרופאים המעוניינים לקחת חלק בפעילות הערים הבריאות בהן הם 

 מתגוררים. 

 

 יום למידה בנושא קידום בריאות במקומות עבודה  

 

כדי להציג בפני המתאמים את מגוון  1..2בתאריך  מידההרשת תקיים יום ל

. יום יםהעובדקידום בריאות התכניות המוצעות על ידי גופים שונים בתחום 

את פרטי  תל השומר.בדרכה של משרד הבריאות היתקיים במרכז ה ידהלמה

 התוכנית ניתן למצוא באתר הרשת:

http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/169/8526.asp  

http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/169/8526.asp
http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/169/8526.asp


 נפתחה הרשמה –קורס מובילי בריאות  
 

. פרטים על הקורס ועל נפתחה ההרשמה לקורס מובילי בריאות בארגון ובקהילה

באתר של משרד הבריאות: נמצאים ההרשמה 

http://www.health.gov.il/subjects/khealth/pages/healthguides.aspx 

 

 37.702 –כנס "העולם שייך לגמלאים"  

 

 .3.1.04הכנס יתקיים בבניני האומה ביום ד' 

הרשת לקחה על עצמה לנהל מושב בכנס זה, בנושא: "בריאות הגיל השלישי בעיר 

 .2באולם אורן  00:43עד  03:33המושב יתקיים בשעות  בריאה".

 /http://www.gimlaim.co.il:  להלן קישור לאתר הכנס

 
 

 הרחבת הרשת  
 

 קריית שמונה –חידשה פעילותה ברשת 

 כרון יעקביז –מתעניינת בהצטרפות לרשת 

 

 

 
  

 

 

 

https://pob.hadassah.org.il/owa/redir.aspx?C=037811d3e1624bb9980a0915a130fa23&URL=http%3a%2f%2fwww.health.gov.il%2fsubjects%2fkhealth%2fpages%2fhealthguides.aspx
https://pob.hadassah.org.il/owa/redir.aspx?C=037811d3e1624bb9980a0915a130fa23&URL=http%3a%2f%2fwww.health.gov.il%2fsubjects%2fkhealth%2fpages%2fhealthguides.aspx
https://pob.hadassah.org.il/owa/redir.aspx?C=037811d3e1624bb9980a0915a130fa23&URL=http%3a%2f%2fwww.gimlaim.co.il%2f

