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  יום למידה ואסיפה שנתית  
 

במרכז השלטון  ,לינואר 41האסיפה השנתית של רשת ערים בריאות התקיימה ב 

, נציגי עירוניים בהם מתאמים ,חברים 06כ של בהשתתפות מרשימה  ,המקומי

ומרכז השלטון  הספורטו החינוך ,הבריאות יארגונים החברים ברשת ונציגי משרד

 המקומי.

בריאות "על נושא  "חיים וסביבה"גון ארראשי האסיפה נפתחה בהרצאה של 

  ".היערכות מקדימה ברמה העירונית –הציבור ושינויי אקלים 

, בהתאם רשת בשנה האחרונהחברי האסיפה  קיבלו דווח מלא על פעילות ה

אשר מימוש הסכם ההבנות עם משרד הבריאות, עם דגש על  ליעדים שנקבעו,

מתאמי בריאות ברשויות של משרות חלקי  במסגרתו תקצב משרד הבריאות

התקיים דיון על תרומתו של מימון זה למחויבות העירונית . ברשת החברות

 והעשייה בה.

, המבוססת על התוכנית האסטרטגית 3642כנית עבודה ל הוצגה הצעה לתו

 .3643התקיימה באוקטובר שבמהלך סדנת רשת ערים בריאות שהתגבשה 

 התוכנית אושרה.

הרשת וכן נדונה סוגיית שיתוף  לראות שון והועלו רעיונות לגבי שיפור הנם דייתקיה

 בתי ספר מקדמי בריאות. נושאהפעולה בין ערי הרשת ומשרד החינוך ב

גולת הכותרת הייתה השקת 

 –ובריאה  חוברת "עיר פעילה

. להשקה מדריך לעיר פעילה"

הצטרפו פרופ' איתמר גרוטו, 

י בריאות הציבור ראש שירות

במשרד הבריאות ויובל וגנר יו"ר 

אשר  ,נגישות ישראלעמותת 

בירכו את הרשת על הכנת 

 החוברת. 

בסוף האסיפה התקיימו בחירות 

 נבחר ועד חדש.ועד המתאם של הרשת וול

  בנושאים הבאים: צוותי משימהכמו כן הוחלט על הקמת 

נציגי צוות משותף ל – ליםהתמודדות עם השלכות משבר האקליבון סוגיית ה .4

 .רשת ול"חיים וסביבה"ה

צוות  –ראשון לציון כמודל  –גיבוש התפיסה והיישום של בית ספר ירוק ובריא  .3

 .משרדי החינוך, הבריאות והגנת הסביבהלעיריית ראשל"צ ולמשותף לרשת, 

 . גיבוש תוכנית עבודה משותפת עם קופות החולים.2



 

 

 

 

 המינימום של ארגון הבריאות העולמיעומדים בדרישות     
 

מהרשויות החברות  06%היה כי  3643העבודה של  אחד היעדים בתוכנית

מחויבות פוליטית של ראשי ) באזור האירופי  WHOברשת תעמודנה בדרישות 

תשתית ארגונית: מתאם בריאות עירוני, , העיר לפעול להשגת בריאות לכל

, גזרית, משאבים מיועדים ותמיכה משרדיתפוליטיקאי אחראי, ועדת היגוי בין מ

לצמצום פערים, לקידום אורח חיים בריא, תמיכה בקבוצות  –פעילויות  מגוון קיום 

בפעילויות הרשויות השתתפות , דיווח שנתי לרשת, פגיעות, תכנון אורבאני בריא

 .(תשלום דמי חבר לרשתוהרשת 

י הסרת רשויות בלתי פעילות מרשימת הרשת ועל ע" –יעד זה הושג בשתי דרכים 

 .ידי העמקת הפעילות בערי הרשת

רשויות לא  41-הבריאות ל משותפת של הרשת ומנכ"ל משרדנעשתה פניה 

, אשר בעקבותיה רשות אחת פרשה מהרשת, אחת חזרה לפעילות מלאה, פעילות

נוספות  5סרו מרשימת הרשת ולגבי הו 0אחת הצהירה על חזרתה לפעילות, 

 יעשה ניסיון נוסף להחזירן לפעילות.

העמקת הפעילות באה לידי ביטוי בהכנת תוכניות עבודה שנתיות, התכנסותן של 

מימון המתאמים ומינוי . עירוניים ועדות היגוי, והתגייסות לביצוע פרופילי בריאות

 הרכזת המקצועית, ע"י משרד הבריאות, היוו זרז לתהליך זה.

 

 ורום רופאים למען ערים בריאותפ 

 

 את לקדם מהחלטתה כחלק ,לרשת לפני כשנה ההסתדרות הרפואית הצטרפה

 הוא לרשת י"הר של החיבור. מובנית יותר בצורה בקהילה הארגון מעורבות

, מהתמחויות שונות, ם בהר"י פורום של רופאיםלאור זאת, הוק. הרופאים

הפעילות בערים הבריאות. פורום זה  המעוניינים בתרומה לקהילה באמצעות

 נפגש ועוסק בגיבוש התפיסה והדרך. 

 

 

 

 

 הרחבת הרשת  

 שבע-באר –ברשת  הפעילות החידש

 
  

 

 

 1.2.42יתקיים ביום ב'  ,משאביםפיתוח בנושא  ,יום למידה

 במשרד הבריאות קידום בריאותחינוך ובהנחיית לילך מלוויל מהמחלקה ל

 פרטים יופצו בקרוב

 ערים בריאות הכנס השנתי של רשת

 מנהיגות משתפת כמדיניותויעסוק בנושא:  31.5.02ב' , ביום בחיפהיתקיים השנה 

 סדנאנקיים  31.5.42ביום ג' 

 רובפרטים יופצו בק


