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 תכניות לאומיות הפועלות ברמה המקומית  -מפגש למידה   

  
הכרות עם בנאות אפעל, הוקדש ל  .3.0301שהתקיים ב  ,מפגש הלמידה

המובלות על ידי גופים המטרות, העקרונות ושיטות העבודה של תכניות לאומיות, 

על מנת שניתן יהיה לגבש  0 זאתממשלתיים או אחרים והפועלות ברמה המקומית

דרכים לעבודה משותפת ברמה המקומית0 התוכניות שהוצגו: "עיר ללא אלימות", 

הרשות , "חיים בגיל", התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון –" .36כנית ת"

)אשלים(, "אפשרי בריא",  ום בריאות ילדים ונוערהלאומית לבטיחות בדרכים, קיד

הדרכים , "עיר לומדת"0 לדיון לבחינת הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול

 לעבודה משותפת ברמה המקומית הצטרפה גם נציגת "בטרם בעיר"0

יתה הסכמה של כל נציגי התוכניות הלאומיות לקיים מפגש של יבסיום המפגש ה

 נת לגבש תפיסה ודרך לעבודה משותפת ברמה המקומית0 "שולחן עגול" על מ

 

   רשתה לשצוותי משימה   

 צוותי משימה0לקחת חלק בחברי הרשת התנדבו בהמשך לאסיפה הכללית 

 צוותי המשימה נחלקים לשלש קבוצות: 

א0 צוותים שנועדו לגבש הסכמות לדרכי פעולה משותפות של הרשת ושל רשויות 

תכנית אפשרי בריא, תכנית למניעת  –החברות ברשת, עם גופים החברים בה 

אובדנות, בתי ספר מקדמי בריאות, קופות החולים, האגודה לבריאות הציבור, 

 בטרם, האגודה למלחמה בסרטן0

"עיר נקייה  –ש קווים מנחים לפעולה עירונית ב0 צוותי משימה אשר נועדו לגב

 מעישון", "תו תקן לעיר בריאה", מניעת סרטן בעיר, קידום תזונה בריאה ומקיימת0

ג0 צוותי משימה להכנת: כנס שנתי, קורס השתלמות למתאמים עירוניים, אירועי 

 יום הבריאות העולמי0

  ם הראשונה0חלק מהצוותים כבר החלו לפעול ואחרים מתכוננים לישיבת

 

 

 

 

 

 

 

 הכנס השנתי של רשת ערים בריאות

 .0.01., ביום ג' אשדודביתקיים השנה 

 ".בעיר בריאה "חוסן חברתי וסביבה תומכתנושא הכנס: 

 צוות משותף לעיריית אשדוד והרשת פועל לגיבוש התבנית והתוכן0

 0בקרוב נעדכןבנושא  פרטים



ארגון הבריאות עם מפגש מתאמי הרשתות הלאומיות     

  1024אפריל  , קופנהגן,העולמי

צגה את הרשת במפגש השנתי של המתאמים הלאומיים שהתקיים יי מילכה דונחין

רשתות  011 במפגש השתתפו נציגי 6וראשיתו של שלב  5בסימן סיום שלב 

הביע דר' אגיס צורוס  לאומיות וכן נציגי ארגון הבריאות העולמי וארגונים אחרים0

עוד מסגרת מקדמת בריאות0 מה שמבדיל  ינה רקעיר בריאה אכי את עמדתו 

הציג את אגיס גם פוליטית0 מחויבות קיומה של אותה ממסגרות אחרות היא 

 .: שתי מטרות + .1.1האסטרטגיה של  , הנשען על6-המתווה של השלב ה

 על בסיס ההנחה שבריאות הנה זכות0 ,תחומי פעולה

(, תהליכים לצמצום whole of governmentהמתווה כולל: גישה של 'כל הממשל' )

לא מדבקות, השקעה בתהליכי קידום  מחלותמניעת כניות העוסקות בפערים, ת

והעצמת , השתתפות וחוסן סביבות תומכות בריאות בכל מעגל החיים, בניית

זכויות האדם, ניטור וסיקור0  ,(whole of societyבגישה של 'כל החברה' ) הקהילה

מכיוון שחלק מהמושגים האלה לא ממש מובנים, מכינים עכשיו בארגון הבריאות 

 העולמי סמינרים ומסמכי מדיניות0 

 –בספרד  :ות פעילויות ייחודיות שנעשות בהןכחלק מהמפגש הציגו נציגי הרשת

במרכז השלטון המקומי בו מיוצגות כל הרשתות הפועלות ברמה פורום פועל 

 לקהילה0 םויבותמח, בתוקף עם ארגון התעשייניםפועלים  –ביוון המקומית0 

תת  5של הערים ברשת0 יש להם עיקריים הם הנציגים ההפוליטיקאים  – בצרפת

 0לשם העלאת בעיות ופתרונות ,רשתות אזוריות שנפגשות פעמיים בשנה

מדריך למתאם המתחיל0 בין הכינו  – בצ'כיה 0לפוליטיקאים סדנאעשו  – בנורבגיה

היתר מציעים איך להתמודד עם פוליטיקאים0 כמו כן פיתחו כלי שמודד את מידת 

הכינו דו"ח על מידת  האזור הבלטיבמשרד  ל מדיניות'0היישום של 'בריאות בכ

ב: זאת ניתן למצוא  ארצות באזורם0 7-היישום של 'בריאות בכל מדיניות' ב

http://www.marebalticum.org/brehca/images/stories/healthification/healt

hification_reportfinal_february2014.pdf  

 שפועלות בארגון הבריאות העולמי: כניות הוצגו שתי תלסיום, 

HEAT = Health Economic Assessment tool - 0 שפותח ונבדק במספר ערים כלי

)הליכה לצרכי ניידות מאפשר לבחון את התועלת הבריאותית של פעילות גופנית 

חשב חיסכון בתמותה במושגים כספיים0 פרטים ניתן 0 הכלי מורכיבה על אופניים(

   http://www.heatwalkingcycling.orgלמצוא ב: 

Age Friendly Cities - מעורבות חברתית, כבוד, תמיכה  ,המודל כולל דיור

  קהילתית, תעבורה0

פרטים ניתן למצוא ב: 

http://www.who.int/ageing/publications/Global_age_friendly_cities_Guide

_English.pdf  

 

 

http://www.marebalticum.org/brehca/images/stories/healthification/healthification_reportfinal_february2014.pdf
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http://www.heatwalkingcycling.org/
http://www.who.int/ageing/publications/Global_age_friendly_cities_Guide_English.pdf
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 הרחבת הרשת  

 

 ורון מנצ'לד דר' – פרטיים בקטגורית –הצטרף לרשת 

 נתניה, איב אופל מונה כמתאם –ברשת  הפעילות החידש

 רמת גן, מבשרת ציון –ת ומתעניינ

 

 

 
  

 

 

 "עיר נקייה מעישון"  בנושאמפגש למידה 

 12.5.1024 -לכבוד היום הבינלאומי ללא עישון החל ב

 

  2.0.1024 ' בסיון,ג, ראשוןיום יתקיים ב
 בתל השומר במרכז ההדרכה לעובדי בריאות

  כנית מפורטת תופץ בנפרדת


