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    בבאקה אל גרביה  15.12.15, התקיים ב 23 -הכנס השנתי ה     

באקה אל ב במכללת אלקסאמי להנדסה ומדעיםבכנס המרגש, שהתקיים השנה  

משתתפים, בהם נציגי רשויות מקומיות,  270השתתפו כ , 15.12.15 -, בגרבייה

משרדי ממשלה, מוסדות אקדמיים, ארגונים ופרטים. הכנס הוקדש לנושא: 

 ."מנהיגות, בריאות וקיימות"

במועצת העיר באקה אל גרבייה.  "טרי"את הכנס הנחה מר בהאא מואסי, חבר 

ומתאמת את הכנס דר' סיהאם כעכוש עטאמנה, מנהלת מחלקת הבריאות  פתחה

 עיר בריאה וברכה את  השותפים לדרך ואת האורחים.

ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך, אשר בימים אלה נבחר לכהונה שניה כראש 

העיר, הביע בדברי הברכה שלו את מחויבותו לקידום הבריאות והקיימות, סקר 

  בקצרה את התשומות של העירייה וברך על ההצטרפות לרשת ערים בריאות. 

דליה פדילי, ראש מכללת אלקאסמי, המארחת את הכנס, הציגה את תפיסתה דר' 

מנכ"ל משרד הבריאות  . ואת פועלה להנחלת ההשכלה הגבוהה לתלמידי המקום

מר משה בר סימן טוב, ציין בדבריו את מחויבות המשרד לקידום בריאות 

וז האוכלוסייה וכן הביע תמיכתו ברשת ערים בריאות. מר שלמה כץ, מנהל מח

חיפה במשרד להגנת הסביבה ציין את שיתוף הפעולה בשטח ואת תרומת משרדו 

                                                           לרשויות המקומיות. לסיום פרק 

                                                             הברכות הציג מר חיים ביבס, יו"ר 

                                                     טון המקומי וראש עיריית מרכז השל

                                                          רעות את תפיסתו -מכבים-מודיעין

                                                        ופועלו למען צמצום פערים בין רשויות

  דגש על המגזר הערבי.עם 

מרוכזות                                                             תקצירי כל ההרצאות 

, אותה ניתן                                                             בחוברת התקצירים

                                                                  למצוא בקישור שלהלן יחד עם 

  http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/10085.asp. כל המצגות
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 שנות פעילות הרשת 25ברת לציון חו  

מר משה פדלון, יו"ר  ביוזמתו שלפעילות של רשת ערים בריאות וות שנ 25רגל ל

 חוברת  ראש עיריית הרצליה, הופקהועדת הבריאות של מרכז השלטון המקומי ו

מציגה את המושגים והתפקידים של שמהווה מדריך לערים הבריאות. החוברת 

הערים הבריאות ושל הרשת כארגון, מפרטת את תפקידו של מנהל יחידת הבריאות 

ות עירוני( ומציגה את העקרונות, הדרכים והכלים ברשות המקומית )מתאם בריא

להובלת העיר הבריאה להשגת מטרותיה. מסמכי מהות וחוברות הנחייה שהפיקה 

הרשת מצורפים כקישורים. תיאור העשייה של  רשויות מקומיות החברות ברשת 

מידע על הארגונים החברים . נשען על דיווחם של המתאמים אשר השיבו לשאלון

המדריך חולק  .ל מנציגי הארגונים, באמצעות שאלון מובנה למחצהברשת התקב

את לראשי רשויות במסגרת הועידה של השלטון מקומי, על גבי דיסק און קי.  

 המדריך ניתן למצוא בקישור שלהלן.

 

co.il/upload/infocenter/info_images/2301201619http://www.healthycities.

5138@hcmadrich2016.pdf 

 

  היערכות לקראת היום הבינלאומי ללא עישון 

צוות משותף של רשת ערים בריאות עם נציגי האגודה למלחמה בסרטן, משרד  

הבריאות, משרד החינוך )שפ"י וקידום בריאות(, ההסתדרות הרפואית, שירותי 

, במטרה 31.5.16בריאות כללית ו"ארץ ללא בדל", פועל לקראת היום ללא עישון, ב 

את הצוות מרכזת מירית להעלות לסדר היום את הרעיון של "עיר נקייה מעישון". 

אהרון, מתמחה שלנו מטעם קרן איסף. הצוות מתכנן פעילויות הן ברמה המקומית 

להכנת והן ברמה הלאומית. לשם כך התפצל לצוותי משימה בתחומים הבאים: 

רשויות פעילות בלהכנת ערכות לעל ועדותיה המתאימות,  בכנסתמרכזי אירוע 

 .  ליחסי ציבור ותקשורתצוות ו מערכת החינוך עםלעבודה , מקומיות

  29.2.16 – שנות פעילות הרשת 25לציון מפגש מיוחד  

על מהותה של הרשת, על כיווני פעולתה ועל ביחד במפגש החגיגי נחשוב מחדש 

מיצובה כגוף המאפשר את השגת היעד של "תושבים בריאים בעיר בריאה".  

, ברחוב 9, קומה המקומיבאולם ההרצאות של מרכז השלטון  המפגש יתקיים

 .16:30ל  8:30אביב, בין השעות -, תל19הארבעה 

 הרחבת הרשת 
 

 ראש העין, שערי תקווה –מתעניינים ברשת 

 לוד -מעוניינת לחדש פעילות 
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