
 

 

 2015אוקטובר                                                                                

 

     7.9.15יום למידה      

נועד להכרות עם תכניות  7.9התקיים במרכז השלטון המקומי ב שלמידה היום  

 רלבנטיות לעשייה העירונית ולגיבוש תפיסת חוסן הרשת ודרכים לשיפורו.

במסגרת זו הציגה גב' מיכל 

מדריכה ארצית לחינוך טל, 

משרד בגופני לגיל הרך 

, את הגישה והצידוק החינוך

לקידום פעילות גופנית בגיל 

הרך והציעה דרכים לשיתוף 

 ברשת. פעולה עם הרשויות החברות

בן יעקב הציגה את תוכנית "המזונות הקסומים" ונועה בן יעקב הציגה  מורדר' לי

את פעילותה של עמותת "נאמן" הפועלת למניעת אירוע מוחי ולשיפור איכות 

החיים של נפגעי אירוע מוחי ובני משפחתם. סיכום מפורט ניתן למצוא באתר 

  http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/9940.aspהרשת בקישור: 

 

 חוסן הרשת  

בהמשך להחלטת ועדת חוסן הרשת לשתף את חברי הרשת בדיון על הדרכים 

המעשיות לקידום חוסן הרשת, התקיים דיון, בקבוצות, במסגרת יום הלמידה 

לו רעיונות מעשיים הן לגבי היערכות ומוכנות לשעת חירום המתואר לעיל. הוע

)מדינית, אקלימית, כלכלית( והן לגבי שיפור תחושת הקהילתיות של הרשת. את 

פרוט ההצעות ניתן למצוא בקישור הנ"ל. ועדת חוסן הרשת, בישיבתה הקרובה 

 תסכם את ההמלצות ותגבש תוכנית פעולה.

 צפוןפורום מתאמי הוקם     

בקצרין,  6.8.15מפגש ראשון של פורום מתאמי בריאות בצפון הארץ התקיים ביום 

בהשתתפות מתאמי הבריאות של מועצות אזוריות גולן וגליל עליון, קריית שמונה 

וקצרין וכן נציגי הנהלת הרשת ומשרד הבריאות. במפגש זה נסקרו התוכניות 

קיום המשך ית וסוכם על והפעילויות שמתקיימות בשטח, התקיימה התייעצות הדד

, בשיתוף נציגי לשכות הבריאות מפגשים תקופתיים לשם למידה משותפת והדדית

  .הרלבנטיות

 

  לאוקטובר 20-21סדנא בת יומיים,  

 20-21משתתפים לקחו חלק בסדנא שהתקיימה במלון יהודה בימים  30 -כ 

לתקשורת  לאוקטובר. חלקה הראשון הוקדש ל"עיר חכמה" וחלקה השני הוקדש

http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/9940.asp


סיכום מפורט ניתן למצוא באתר תוך ארגונית באמצעות טכנולוגיות עכשוויות. 

  http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/9992.asp הרשת, בקישור

 

  שנות פעילות הרשת 25אוגדן לציון  

שנים לפעילותה של רשת ערים בריאות ובשיתוף פעולה עם יו"ר ועדת  25לרגל 

הבריאות של מרכז השלטון המקומי, מר משה פדלון, ראש עיריית הרצליה, הוחלט 

רוכז מידע על הרשת ועל חבריה. מעל הכנת 'אוגדן לרשת ערים בריאות'. באוגדן 

מתאמי הבריאות  המידע על פעילות החברים ברשת נאסף בימים אלה מידי

 העירוניים ונציגי הארגונים החברים ברשת. תהליך הכנת האוגדן נמצא בעיצומו. 

 

   צוותי משימה פעילים ברשת  

ומסכם עתה את ממשיך בפעולתו צוות ה :שולחן עגול של תכניות לאומיות

באשדוד, ראשון לציון, בית שמש התובנות שעלו בדיון עם נציגי התוכניות הפועלות 

  . ובאקה אל גרבייה

 מדריך"פועל עתה להשלמת עריכתו של  הצוות :קידום תזונה בריאה ומקיימת

ם יבעית, , טטוחהבריאה, בקיימת, מ)  "מ.ב.ט.י.ח.הלעיר מקדמת תזונה 

  . וגנת(הכמה, חתיכונית, 

 .עומד לסיים את גיבוש התובנות ולהכין תוכנית פעולההצוות  :קידום חוסן הרשת

 

  –הכנס השנתי של רשת ערים בריאות   

   15.12.15 יום ג',  באקה אל גרבייה,         

בימים הקרובים תשלים הועדה המארגנת לבחון את כל התקצירים הרבים שהוגשו 

 לנו, תגבש את התוכנית המפורטת ונפיצה לכולם. 

 ". , בריאות וקיימות"מנהיגותהכנס השנה יעסוק ב

 מקומי לשלטון המכון ראש ,פינס פז אופירמר את ההרצאה המרכזית ישא 

 ל אביב, לשעבר חבר כנסת ושר הפנים. ת אוניברסיטתב

 לנובמבר 17-18 ועידת העירוניות בעכו 

. 17.11במסגרת הועידה תיוצג הרשת שלנו באחד המושבים שמתקיימים ב 
 בקישור שלהלן: –לפרטים והרשמה לועידה 

http://www.israelurbanforum.org.il/BRPortal/br/P100.jsp  

 הרחבת הרשת  
 

 שפרעם –לאחרונה לרשת  ההצטרפ

 ביתר עילית, ערד. –מתעניינים ברשת 
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