
 

 

 2016 אוקטובר                                                                                  

 

     רצליה מארחת את חברי רשת ערים בריאותה     

 

לפי המסורת של רשת ערים בריאות, אחת לשנה מתקיים "מפגש בעיר מארחת". 

התכנסו במרכז העירוני לקידום   25.9השנה היתה זו הרצליה שאירחה אותנו. ב 

בריאות, חברי הרשת יחד עם עובדי יחידת הבריאות ומתנדביה, מפעילי המרכז 

העירוני וארגונים בעיר, להתרשם מהפעילות הענפה אשר נעשית בעיר בתחום 

הבריאות. את המפגש פתח ראש העיר מר משה פדלון ולאחר מכן הציגו עדי חמו 

 עילויות אשר יחידת הבריאות מבצעת בעיר. והצוות שלו את מגוון הפ

בהמשך התקיים סיור 

בבית ספר בר אילן, 

 10אשר פועל מזה כ 

שנים כמקדם בריאות. 

הוצגו שיתופי פעולה בין 

מוסדות וארגונים 

בתחום הבריאות 

והחינוך והדגימו, יחד 

עם מורים, תלמידים 

ומתנדבים, חלק 

 מהעשייה שלהם.

תודה לעדי חמו והצוות 

 האירוח המופתי.  על

באותו מפגש נפרדו חברי רשת ערים בריאות משוש גן נוי, נציגת שירותי בריאות 

 כללית, עם פרישתה לגמלאות והודו לה על שנים רבות של תרומה לעבודת הרשת. 

 סיכום מפורט וכל המצגות ניתן למצוא בקישור שלהלן. 

http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/10214.asp  

 

 19-21.9קורס הדרכה ניסיוני למתאמי בריאות, טורקו, פינלנד,   

החדשה של ארגון הבריאות העולמי לקידום התנועה של במסגרת ההיערכות  

תה של מוניקה הערים הבריאות באירופה, החליטה ההנהלה החדשה, בראשו

קוסינסקה, שיש צורך בפיתוח יכולות של מתאמי הבריאות העירוניים והלאומיים. 

לקראת פיתוחם של קורסים בנושא, התקיים קורס ניסיוני לפיתוח יכולות בתחומים 

משתתפי הקורס היו שלש  30של תקשורת ומנהיגות, בטורקו שבפינלנד. מבין כ 

ודר' מילכה דונחין יצגו את הרשת שלנו ומירי  נציגות ישראליות. אילנה שמלה ללום

רייס, מתאמת הבריאות של ירושלים ייצגה את ירושלים כאחת מערי הפרויקט 

 האירופי. הקורס כלל הרצאות וסדנאות בתחומים הנ"ל. 

http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/10214.asp


התוודענו לתוכנית 

האסטרטגית של עיריית 

השנים הבאות  10-טורקו ל

ולמערך הניטור וההערכה 

קיבלנו  של השגת היעדים.

רעיונות להגברת הנראות 

של הרשת ולייעול 

התקשורת בין חבריה. 

למדנו על סוד כוחה של 

פיתוח מנהיגות וחווינו כמה 

 תרגילים חביבים בנושא. 

 

שנות פעילות של הרשת האירופית ומיד  30יתקיים כנס בינלאומי לציון   2018ב 

מספר פוליטיקאים לצורך לאחריו יחל השלב השביעי. לקראתו, מונתה ועדה של 

ניסוח חזון חדש לרשת האירופית, בראשות ראש עיריית אודינה ובהשתתפות יו"ר 

ועדת הבריאות של עיריית ירושלים, מר איתי גוטלר. לאור החזון, אשר יאושר 

, ינוסחו מטרות ויקבעו קריטריונים לחברות 2017במפגש שיתקיים בהונגריה במרץ 

מהערכות זו תהייה הרחבתה של תכנית הכשרה בשלב זה. חלק בלתי נפרד 

  רית למתאמים העירוניים והלאומיים.מודול

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 משתתפי קורס ההכשרה, טורקו, פינלנד -ונה קבוצתית מת        

 7.11.16לקראת הכנס השנתי, נתניה  

מתנ"ס , ב7.11.16, שניל רשת ערים בריאות בישראל יתקיים ביום הכנס השנתי ש

)מושג חדש המתאר  דיפלומטיה של בריאות ויוקדש לנושאמים בנתניה עיר י

תהליכי סנגור ובניית בריתות ושותפויות ברמות מנהל שונות, עם תושבים ועם 

הרצאת האורח, פרופ' פוריו הונזל, ראש עיריית אודינה באיטליה, תעסוק  ארגונים(.

א. תרגום סימולטני וכן ינחה רב שיח של ראשי ערים אשר ירחיב בנוש בנושא זה

 ילווה את הכנס כולו.



בנוסף תוצגנה פעילויות של מספר ערים ונקנח בהרצאתה של פרופ' כרמלה יעקובי 

 וולק על ערים חכמות ומשתפות. 

 הרשמה לכנס ניתן לבצע באמצעות הקישור שלהלן

CSRSUE94Ky8SZ1953https://goo.gl/forms/ 

, תתקיים סדנא בהנחיית פרופ' הונזל ומתאמת הבריאות 8.11.16למחרת הכנס, ב 

העירונית שלו, דר' סטפני פסקוט באותו נושא. לנוכח הרשמה מכובדת עד כה, נותר 

 .כל הקודם זוכהרק מספר מצומצם של מקומות פנויים.  

 נא למלא את הטופס בקישור שלהלן –להרשמה לסדנא 

https://goo.gl/forms/CKVTizzdeIa8tAjj2  

 

 

  2016לדצמבר  14-15 –סדנא בת יומיים  

 14-15תתקיים השנה במלון יהודה ב  הסדנא השנתית של רשת ערים בריאות

למידה בנושא לדצמבר. הסדנא תוקדש לתחום גיל ההתבגרות )לנוכח הצלחת יום ה

הגיל הרך(. במסגרת זו יעלו היבטים שונים כולל תקשורת עם בני נוער ומיניות, 

אלימות ברשת וקשר עם ההורים. הסדנא מיועדת לחברי הרשת ולמקדמי הבריאות 

 של משרד הבריאות.

 

 הרחבת הרשת 

 

 צפת  –  הצטרפה לרשת

  , כפר יונהטמרה – מתעניינת בהצטרפות לרשת

 
 

  

https://goo.gl/forms/CSRSUE94Ky8SZ1953
https://goo.gl/forms/CKVTizzdeIa8tAjj2

