
 

 

 1024ינואר                                                                               

 

   1023 נובמברל 23-24הסדנא השנתית של הרשת   
 

קבלת כלים וב רונות ודרכי הפעולה של שיווק חברתיהסדנא עסקה בלמידת העק

   . השתתפו בה התקשורת הבין מגזרית ובין תחומית ובניית עבודת צוותלשיפור 

 משתתפים, חברי הרשת ואורחים.  04-כ

ראש החוג לתקשורת את עקרונות השיווק החברתי הציגה פרופ' נורית גוטמן, 

 של החברתי השיווק צוותובן היתר הציעה את שירותי  אביב-באוניברסיטת תל

 ערים בריאות.בם רלבנטיים לתוכנית, ליישום תכני 'בריא אפשרי'

את החלק השני של הסדנא הנחה מר אבנר הרמתי, יועץ ארגוני. נערכו ניתוחים 

תחומיים מוצלחים לשם הפקת תובנות לגבי מפתחות להצלחה, -של אירועים בין

ולא רק מה  אותם תרגלנו בחינת עניין השותפים "דרך העיניים שלהם", מה מלהיב

 .שלהם האינטרס

 :יכום מפורט של הסדנא נמצא באתר הרשתס

http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/8885.asp  

 

   1024לינואר  21 של הרשתאסיפה השנתית ה  

במסגרת האסיפה הכללית הוצגו סיכומי פעילות שנתית של הרשת ושל חברים בה. 

עדי חמו הציג את העבודה המשותפת של יחידת הבריאות בהרצליה עם מערכת 

החינוך, יולין דווחה על הצלחות בעבודת הפורום החיפאי של מקומות עבודה 

פרה על מקדמי בריאות ועל הקשיים בעבודת מתאם הבריאות. חגית סגל ס

ברזל סיפרה על "בטרם -הצלחת קורס הרופאים למען ערים בריאות, אורלי לביד

בעיר" ויהודית טופל דיווחה על פעילות ייחודית לקידום בריאות של נשים בראשית 

 דרכן העצמאית לאחר שחרורן ממקלט לנשים מוכות.

לותן נעמי צור )ירושלים( וגבי בר זכאי )מעלה אדומים( סיכמו את תקופת פעי

כנציגות פוליטיות של הערים שלהן והציגו מחשבות להמשך תרומתן לפעילות 

 הרשת.

ואת טיוטת תכנית  3402 -מילכה דונחין הציגה את סיכום פעילות הרשת ב

. התקיים דיון באשר לתכני למידה מועדפים במהלך השנה, הן 3400 -העבודה ל

ורך שיפור מיומנויות לצורך עמידה בדרישות ארגון הבריאות העולמי והן לצ

 המתאם.

מספר קבוצות משימה חדשות יפעלו בשנה הקרובה. חברי הרשת נתבקשו לצוות 

 עצמם לצוותים המתאימים.

 .)גן יבנה( ואתי אביר)רמלה( פאי  -יעל ניסימיאן לרשת:  ועדת ביקורתנבחרה 
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לשנה  ₪ 2,444 -של ערים גדולות ל להגדיל את דמי החברהתקבלה החלטה 

 לשנה. ₪ 3,444 -שויות האחרות לושל הר

 מר ארנון זליגר התנדב לפעול כגזבר הרשת. – גזבר לרשתיש 

 סיכום מפורט של האסיפה וקישור למצגות נמצא באתר הרשת:

http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/8951.asp 

  

 ארגון הבריאות העולמיפעילות עם     

ארגון הבריאות העולמי פועל להפקת ספר המסכם חמש שנות פעילות בערי 

הפרויקט וברשתות ועריהן. הרשת שלנו שלחה דיווחים על שלש תכניות של 

על העצמת נשים באום אל ברשת.  תכניות מוצלחות מערים שונות 6-הרשת ו

פחם, על המועדון החיפאי של מקומות עבודה מקדמי בריאות, על מתנדבים 

בראשון לציון, על תחנות אוטובוס מונגשות במעלות תרשיחא, על "פעילות גופנית 

 התרופה הטבעית" באשדוד ועל ארוחות בריאות בצהרונים של גבעת שמואל.

נות בבקשה לקבל הכרה כחברה לפדרשה ת נכל עיר פרויקט וכל רשת לאומי

בקשתנו כנית הערים הבריאות של ארגון הבריאות העולמי. בשלב השישי של ת

הועברה עם חתימה על התחייבות לפעול להשגת היעדים של השלב השישי. על 

מסמך ההתחייבות חתמה יו"ר הועד המתאם של הרשת והיו"ר הנוכחי של מרכז 

 ביבס.השלטון המקומי, מר חיים 

 

 לרשת יש דף פייסבוק    
 

. על מנת 4154/53402 -דף הפייסבוק של רשת ערים בריאות עלה לאוויר ב

להתחבר אל הפייסבוק ולקבל עדכונים של רשת ערים בריאות, הנכם מוזמנים 

 בלינק הבא: LIKEלעשות לנו 

https://www.facebook.com/IsraelHealthyCitiesNetwork 

    

 שיתופי פעולה חדשים 

 

 התוכנית "אקדמיה בכיכר"מפגש משותף התקיים בקרית שמונה בין נציגי 

ומתאמי הבריאות בצפון: מיכל נאור  חי, דר' אילת שביט ויעל סילבר-ממכללת תל

)מ.א. גולן(, אורית תמיר )מ.א. גליל עליון(, נירית פישר )קרית שמונה( ונציגי 

ה לפעול יחד על מנת לשלב תכנים מקדמי בריאות נהנהלת הרשת. המטרה הי

 בתוכנית המיועדת לקהל הרחב. 

שותף בו ייקחו אנחנו יוצאים למהלך מביוזמת קבוצת דוקטורנטים של קרן אייסף 

חלק בהכנת חוברת "עיר נקייה מעישון" וכן יסייעו לעיריית אשדוד בהתנעת 

 התהליך של עיר נקייה מעישון.
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 הרחבת הרשת  

 

 , שדרות, מ.א. בני שמעוןאורנית –הצטרפו אל הרשת 

 גן יבנה –ברשת  הפעילות החידש

 יוקנעם –מתעניינת 

 

 
  

 

 

 הכנס השנתי של רשת ערים בריאות

 אשדודביתקיים השנה 

 פרטים יופצו בקרוב


