
 

 

 4102אוקטובר                                                                                

 

  מפגש דרומי להפקת לקחים מהתנהלות הרשת ב"צוק איתן"  

עם סיום מבצע "צוק איתן" הביעו אנשי הדרום רצון לבחון את התנהלות הרשת 

. התקיימה פגישה עם כל 9.9בתאריך בימי המלחמה מול הישובים מהדרום. 

המתאמים אשר נחשפו באופן ישיר למלחמה והוסקו מסקנות לגבי התנהלות רצויה 

 של הרשת בעתיד במקרי חירום שונים.

לאחר מכן התקיימה פגישה של המתאמים עם חברי ועד רשת ערים בה הוצגו 

סגרות של ההמלצות והתובנות מהדיון שהתקיים. ההמלצות העיקריות: הקמת  מ

קשר טלפוני צמוד, הקמת מוקד חירום של הרשת, מינוי צוות משימה אשר יגבש 

 המלצות לביצוע. סיכום מפורט של הדיון ניתן למצוא ב:

http://www.healthycities.co.il/upload/main.asp  

המתאמים בדרום היתה לקיים דיון דומה עם הרופא אחת ההמלצות במפגש 

התקיים מפגש בנוכחות הרופא  03.03 -המחוזי של לשכת בריאות דרום. ביום ה 

המחוזי וסגנו, מקדמי הבריאות של המחוז, נציגי קופות החולים ומתאמי הבריאות 

בדרום. הטענות וההמלצות שעלו בדיון יובאו בחשבון בתהליך הפקת הלקחים של 

 כת הבריאות. לש

 , אשדוד 01.00.02 –הכנס השנתי    

, 09.00.01, רביעיהכנס השנתי של רשת ערים בריאות בישראל יתקיים ביום 

חוסן קהילתי וסביבות תומכות בעיר ויוקדש לנושא: "בית יד לבנים באשדוד ב

 . "ומקיימת בריאה

אחד מארבעת תחומי הפעולה המועדפים על פי בחרנו בנושא זה משום היותו 

ן בניית קהילות בנות חוס :של ארגון הבריאות העולמי 0303האסטרטגיה לשנת 

להתחיל תהליך של למידה משותפת של הנושא על היא מטרה ה וסביבות תומכות.

בכנס ישתתפו המומחים לתחום החוסן, פרופ' מולי להד ופרופ' לימור  כל היבטיו.

. יאל וכן יוצגו דוגמאות מעשיות מהעשייה בשטח, בהקשרים שוניםדנ-אהרנסון

, בהשתתפות דר' סיניה נתניהו, המדענית ן אקלימימושב מיוחד יוקדש לחוס

לכנס ניתן לבצע באמצעות אתר  הרשמה .הראשית של המשרד להגנת הסביבה

 http://healthashdod.wix.com/conferenceashdod: הכנס בקישור

 פעילות משותפת עם צ.א.ל.ה    

למען החברה, הנו ארגון התנדבותי המסייע  צוותי שיפור אזרחיים –ל.ה צ.א.

לארגונים בניהול צוותי שיפור, באמצעות מנחים מהעולם העסקי. לאחרונה חברנו 

. ניסיון ראשון וברשת עצמה אליהם על מנת לבנות תהליכי שיפור בערים הבריאות

 תאסטרטגי וכניתתהתהליך היא להכין  מטרת –החל בעיריית מעלות תרשיחא 

וקיימות על בסיס ממצאי פרופיל הבריאות העירוני. בימים הקרובים  לקידום בריאות

http://www.healthycities.co.il/upload/main.asp
http://www.healthycities.co.il/upload/main.asp
https://mail.hadassah.org.il/OWA/redir.aspx?C=606d7767536c45e08d7515fb12db2400&URL=http%3a%2f%2fhealthashdod.wix.com%2fconferenceashdod


 יתחיל תהליך דומה בעיריית רמלה.

 לאוקובר 44-42בינלאומי של ערים בריאות, אתונה הכנס ה    

משתתפים בעיקר מרחבי אירופה וכן מאזורים אחרים  153בכנס השתתפו כ 

)המזרח התיכון, המזרח הרחוק, ארה"ב ואוסטרליה(. התקיימו בו הרצאות 

במליאה ומושבים מקבילים בהם הציגו תוכניות שמתקיימות בערים, שולחנות 

גלית רנד  עגולים לדיון בנושאים מוגדרים וכן מפגשי למידה. את ישראל יצגו דר'

מחיפה, אשר הציגה את המועדון החיפאי למקומות עבודה מקדמי בריאות, קרן 

המיפוי של צרכי האזרחים הותיקים בירושלים, הנכסים ירושלים הציגה את ממזוז 

. את דקנות בריאה בעירזהלקידום והתוכניות הקימות וכן את תוכנית האב שהכינו 

והציגה את ל על 'עיר נקייה מעישון' הרשת יצגה דר' מילכה דונחין בשולחן עגו

הכנת חוברת מעודכנת בנושא וסימא ווצלר, התהליך המשתף שהתקיים ל

המעוניינת לחקור את המחויבות לבריאות בערים  סטודנטית לבריאות הציבור

 הבריאות.

ת בריאות. מושג זה כולל ידיפלומטי – health diplomacy –בכנס הוצג מושג חדש 

ובניית יחסים עם שותפים, נסמכת על עובדות ועל ערכים. סיכום  סינגור ומשא ומתן

 מפורט של הכנס יועלה בקרוב לאתר הרשת.

  

 קורס מתקדם להכשרת מתאמי בריאות    

באסיפה הכללית  של הרשת הביעו המתאמים העירוניים עניין בהרחבת הידע 

והיכולות בנושאים העולים מהדרישות החדשות של ארגון הבריאות העולמי, לפי 

, ביניהם הובלת תהליכים עירוניים לשיפור המנהיגות והממשל 0303אסטרטגיית 

סביבות תומכות. כדי המשתף למען הבריאות והקיימות, בניית קהילות בנות חוסן ו

לתת מענה לפנייה זו, נבנה קורס המדגיש בנייה והפעלת שותפויות, משא ומתן, 

זיהוי אינטרסים, תכנון אינטגרטיבי, פיתוח קהילתי, חוסן קהילתי ופיתוח בר קיימא. 

בקורס, שיועבר על ידי מרצים מובילים בתחום, תינתנה הרצאות, יתקיימו סדנאות 

רס מיועד בראש ובראשונה למתאמי הבריאות הישוביים, הנו בן הקוויערכו דיונים. 

שעות ומוכר לגמול השתלמות. הסדנא בת היומיים, בנושא פיתוח קהילתי,  03

. הקורס יתחיל ב )פתוחה גם למי שאינו בקורס( מהווה חלק בלתי נפרד מהקורס

0.00.01. 

 

 

 

 

 

 הרחבת הרשת  
 

 עמותת נאמן יוקנעם, –הצטרפו לרשת 

   , כפר קאסםכפר כנא, טורעאן –רשויות שמתעניינות בהצטרפות לרשת 

 
  

 

 

 סדנא בת יומיים בנושא "פיתוח קהילתי" 
 

 יט' כסלו,-חמישי, יח'-תתקיים בימים רביעי
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