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 קורס מתקדם להכשרת מתאמי בריאותהסתיים        

סיימו בהצלחה את רשת בנציגי גופים החברים  4 -בריאות עירוניים ו מתאמי 14

ניתנה לכל המתמידים בהשתתפותם תעודה . הקורס וזכאים לגמול השתלמות

ות, אשר התייחסו ולאחר שעמדו בכל שלש המטלשל הקורס בעשרת המפגשים 

 לתחומים הנלמדים.

מהמחלקה  . לילך מלווילבו חולקו התעודותהתקיים מפגש הסיום  20.4ביום ה 

, אשר היתה שותפה בבניה ובהובלת הקורס ,לקידום בריאות במשרד הבריאות

מרכיבים השונים שתתפים לממצאי ההערכה הגבוהה שנתנו המסכמה והציגה את 

ברכה את בוגרי  רות דייןעו"ד . מילכה סיכמה את תוצאי מטלת הסיום, של הקורס

תייחסה ילנית דהן ממחלקת ההדרכה הרס בשם מרכז השלטון המקומי ואהקו

 נוספים ונותר טעם של עוד. העשרהנדונו צרכי לגמול ההשתלמות. 

  4.2.15 –סיפה כללית א    

 50במעמד כ  4.2.15 -ערים בריאות התקיימה ב רשת כללית שלההאסיפה 

חלקה הראשון הוקדש ללמידה על תוכנית  מתאמים ונציגי גופים החברים ברשת.

ג'וינט מאדוה ברקוביץ רומנו, . לאומית שמתגבשת עתה לקידום מיניות בריאה

התוכנית. חנה קראוס ממעלה אדומים  תהליך בנייתהעקרונות והציגה את אשלים, 

שכבר מתקיימות בעירן. ר זה בהקשווחו על תוכניות ושני שור ממודיעין עילית די

ישראלי: בדרך למדיניות לאומית העירוני הפורום ה"הציגה נעמי צור את  ,בחלק השני

  הצטרף אליו.והציעה לנו לעירונית" 

הוצג דו"ח פעילות שנתית של הרשת, דו"ח  החלק השלישי הוקדש לתכני אסיפה כללית:

פאי וכן הוצגה תוכנית העבודה השנתית ל -ביקורת שהוכן ע"י אתי אביר ויעל ניסימיאן

 .תוכנית העבודה אושרה כמעט במלואה , אשר גובשה על ידי הועד המתאם.2015

רה ליו"ר חלכה דונחין נביד"ר ממוסדות הרשת: בחירות להתקיימו בסיום האסיפה 

כן נבחרו חברי הועד המתאם . הרשת, אילנה שמלה ללום נבחרה לסגנית היו"ר

 וחברי ועדת הביקורת. ויות ונציגי ארגונים החברים ברשתהמורכב מנציגי רש

 :סיכום מפורט וכל המסמכים הנלווים ניתן למצוא באתר הרשת באמצעות הקישור

http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/9629.asp  

 27.4.15 –למידה  יום 

 ,במרכז השלטון המקומי ,27.4.15 תקיים בלמידה של רשת ערים בריאות היום 

מילכה הציגה את תחומי העשיה של רשתות . ועסק בסקירת תוכניות בעולם ובארץ

חומרים להעלאת , עם דגש על פיתוח אירופיות אירופאיות ושל קבוצות משימה

נה הציגה תוכנית מרגשת להעצמת ילדי כתת אילודעות להוגנות בבריאות. המ

באמצעות פיתוח יכולות ספורטיביות. הוצגו יוזמות חדשות על ידי באשדוד,  ,"אומץ"

ית על רית ליבנה, מפקחת ארציזמים פרטיים וכן קיבלנו סקירה מקיפה מעי

 , על בתי ספר מקדמי בריאות. הבריאות במשרד החינוך

http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/9629.asp
http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/9629.asp


 

   צוותי משימה פעילים ברשת  

 :שולחן עגול של תכניות לאומיות

השונות )עיר ללא אלימות, מלחמה התוכניות נציגים של דים בימים אלה שוק

אשדוד, ראשל"צ, הפועלות ב, עיר בריאה, בטרם בעיר, אשלים ועוד( 360בסמים, 

בניית שותפויות בעשייה השוטפת ל יחד דרכיםלבחון באקה אל גרביה ובית שמש, 

ל התובנות ידווחו הצוותים ע 17.5בישיבה הקרובה שתתקיים ב ברמה העירונית. 

 שגיבשו. וההצעות התפעוליות

 קידום תזונה בריאה ומקיימת:

, תזונה בריאהמזון ונושא בהעוסקים נציגים מגופים  40 -כהיום חברים  צוותב

, אשר נלהבים ליישם את מתאמי בריאות עירונייםכן ומקיימת ובטוחה, הוגנת 

בניית שפה משותפת אשר תאפשר לנו , במקביל לתהליך . בשלב זההמודל בעירם

 . בכוונת הצוות, התחלנו בתהליך כתיבהות מקומיותלרשוימושכלות המלצות לבנות 

ומקיימת" המבוססת על  , בטוחה, הוגנתק חוברת "עיר מקדמת תזונה בריאהיהפל

על מחשבות ורעיונות של חברי הועדה ועל  ,של ארגון הבריאות העולמי מסמכים

צמם לכתיבת חברי הצוות צוותו עוכנו ראשי פרקים מפורטים וה התנסות בשטח.

 הפרקים הרלבנטיים להם.

 קידום חוסן הרשת:

כשלונה של ולנוכח  סיום מבצע "צוק איתן"בהמשך לתובנות שעלו מהמפגש לאחר 

 הרשת בתמיכה בחבריה הדרומיים, הוקם צוות משימה לשיפור חוסן הרשת.

מה מרחבי הפעולה ו ן את מהות המושג חוסן הרשתבמפגש הראשון ניסינו ללב

בן  תטי, מאוניברסדניאל-. לפגישות הבאות תצטרף גם פרופ' לימור אהרנסוןלקידומו

 גוריון ומומחית לנושא.

 

   חשוב לסמן ביומן -צפויים מפגשים   

 

 

 

 

 

 

 

 

 הרחבת הרשת  
 

 בני ברק, רמת גן, מבשרת ציון –לרשת  והצטרפ
 

  
 

 

   מפגש בעיר מארחת

  לציוןראשון 
 

 אבו' ב, רביעי וםתקיים ביי
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  כנס שנתי 

  אל גרביהבבאקה 
 

 תשרי' בכט, שני וםתקיים ביי
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