
 

 

 2017ינואר                                                                                   

 

    רשת ערים בריאות משנה פניה      

ארגון ושינוי -אושרה הצעת הועד לרה 30.1.17באסיפת הרשת שהתקיימה ביום 

יהיו חברים ברשת רשויות מקומיות/מועצות אזוריות, קופות מבנה הרשת. מעתה 

 יהחולים, נציגי משרד

ממשלה, מרכז 

השלטון המקומי ונציגי 

האקדמיה. נציגי 

ארגונים יוזמנו לפעול 

עם הרשת בקואליציה 

 כ"עמיתי הרשת".

 

   30.1.17–הרשת ת אסיפ 

את ממצאי עבודת המוסמך שלה בנושא  ווצלר סימאהציגה בפתח האסיפה 

 ".בתום חצי יובל של פעילות –הערכת פעילות רשת ערים בריאות בישראל "

מידת עמידתן של הערים החברות ברשת והרשת את המחקר בא להעריך 

חברות ברשת  , לבחון האם יש קשר ביןבדרישות הסף של הרשת האירופית

שנת במדדי מבנה ותהליך ולהשוות לבריאות של הרשות למידת ההתייחסות 

לשאלון  מתאמי ערים בריאות השיבו 31. 2003לנתונים זהים משנת   2013-14

למ"ס, בטרם, רשות לאומית )מאגרי מידע ארציים מפורט. נתונים נוספים נאספו מ

 , אתרי הרשויות(.לבטיחות בדרכים

  פרוט הממצאים ומצגת מופיעים בסיכום האסיפה, באתר הרשת.

ון עלה, בין היתר, כי יש לבצע סקר דומה כל שנתיים )עם שאלון יותר ידידותי( בדי

על מנת להראות התקדמות של הערים עם הזמן, יש להמליץ על העסקה של 

שעות שבועיות לפחות וכן יש מקום לחיזוק המעורבות  20מתאם בריאות ב 

 הפוליטית של ראשי הרשויות.

ברי הרשת את מסמך "מהות הרשת, ארגון, אישרו ח-בנוסף על הצעת הרה

 ובדו"ח הביקורת. 2016מטרותיה וסדרי עבודתה", דנו בדו"ח הפעילות של 

 -נמסר על הקמתה של קואליציה חדשה  2017במסגרת תוכנית העבודה ל 

וכן הוקמה קבוצת משימה חדשה  לקידום "עיר ידידותית גיל" / הגיל השלישי

ביל את הקבוצה. חברים השתבצו לשתי חנה קראוס תו –לקידום מיניות בריאה 

 הקבוצות.

באקה , אשדוד, ום אל פחםונבחרו נציגי: א ועדולבסיום האסיפה התקיימו בחירות 

מכבי , תל אביב, רמת גן, ראשון לציון, נתניה, הרצליה, בני ברק, אל גרבייה

 מילכהדר'  –  ליו"ר. ירושליםבבי"ס לבריאות הציבור ו לאומית שירותי בריאות,

יעל (, גן יבנה)תי אביר : אלוועדת הביקורת .אילנה שמלה ללום – לס/יו"רדונחין, 

 (.שפרעם)ריאד חוסרי (, רמלה)ניסימיאן פאי 



 באתר הרשת, בקישור שלהלן: –סיכום מפורט של האסיפה וכל המסמכים הנלווים 

http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/10140.asp  

 

   צוותי משימה ברשת  

 – צוות המשימה עומד לסיים את עבודתו בקרוב –עיר מקדמת תזונה מ.ב.ט.י.ח.ה 

 בנושא.משלימים ועורכים חוברת הנחייה כעת 

 2016הקואליציה אשר הוקמה בשנת  – מניעת עישון / "עיר נקייה מעישון"

 מחדשת בימים אלה את פעולתה.

 צוות משימה מוקם בימים אלה. – קידום מיניות בריאה

 

 הרשת ביריד החדשנות של מרכז השלטון המקומי  

התערוכה במסגרת יריד החדשנות של מרכז השלטון המקומי, אשר התקיים בגני רבמ

לינואר  24-25 -ב

 ש.ז, קיבלה הרשת

ביתן ובו הוצגו  

פעילויות הרשת, 

פעילות ברשויות 

החברות ברשת וכן  

סרטונים להעלאת 

המודעות לבטיחות 

ילדים, של ארגון 

'בטרם'. מבקרים 

ביריד קיבלו דברי 

הסבר מחברי הרשת 

 שאיישו את הביתן.

 

  

 סדנא השנתית של רשת ערים בריאות ה 

 לדצמבר בנושא גיל14-15 הסדנא השנתית התקיימה במלון יהודה בירושלים ב   

של גיל ההתבגרות והתנהגות בני  שונים היבטים זו עלו ההתבגרות. במסגרת

בסדנא   ההורים. עם וקשר ברשת אלימות ,ומיניות נוער בני עם תקשורת הנוער, כולל

ריאות  ונציגי גופים החברים איש, מתאמי בריאות עירוניים, מקדמי ב 40השתתפו כ 

 ברשת. בערב נהנו המשתתפים מסיור בירושלים שנערך בהדרכתה של מירי רייס.

 באתר הרשת, בקישור שלהלן: -סיכום מפורט של הסדנא 

13/94/10280.asp/http://www.healthycities.co.il/siteFiles  

 

http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/10140.asp
http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/10280.asp


  7.11.16נתניה,  – 24הכנס השנתי ה  

משתתפים, בהם מנכ"ל עיריית נתניה, ראשי המנהלים  210השתתפו כ בכנס 

והאגפים השונים בעירייה, ראשי ונציגי רשויות מקומיות, נציגי משרדי ממשלה, 

 מוסדות אקדמיים, ארגונים ופרטים. 

אודינה שבאיטליה, פרופ' פוריו הונזל, אשר הכנס השנה ארח את ראש עיריית 

רב שיח עם שלשה  הנחההרצה על "דיפלומטיה של בריאות בעיר בריאה ומקיימת". 

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש עיריית באקה אל גרבייה, גב' סיגל מורן,  -ראשי רשויות 

ראש המועצה האזורית בני שמעון ומר משה פדלון, ראש עיריית הרצליה. במושב 

שני הוצגו תוכניות ופעילויות נבחרות במספר רשויות ולקינוח שמענו את פרופ' ה

כרמלה יעקובי וולק, סגן נשיא לחדשנות ופיתוח במסלול האקדמי, המכללה למנהל, 

 על התפיסה של "ערים חכמות הן ערים משתפות".

ר סיכום מפורט של הכנס, חוברת התקצירים וכל המצגות שהוצגו, ניתן למצוא בקישו

 http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/10278.asp  שלהלן:

 

 

 

פוריו הונזל, ראש העיר ודר'  פרופ' סדנא בהנחיית התקיימה למחרת הכנס 

במסגרת הסדנא  אודינה, איטליה.סטפניה פסקוט, מתאמת הבריאות העירונית, 

שמענו עוד על הגישה המתכללת בעיר ועל הפעילויות המבוססות על מידע. כמו 

 כן נערכו תרגילים מעניינים בקבוצות. 

 סיכום מפורט של הסדנא ניתן למצוא בקישור שלהלן:

://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/10279.asphttp  

 

 בקרוב תפתח הרשמה לקורס הכשרה  
 

להקנות ערכים מיועד , מקדמי בריאותו עירוניים כשרה למתאמי בריאותהקורס ה

ארגז כלים לתכנון המתבסס וכן  אסטרטגיות של קידום בריאות וקיימותעקרונות ו

. ההרשמה נשען על ראיות  ומתבצע בתהליך משתףעל צרכים ונכסים מאותרים, 

 פתח בקרוב. ת ,שעות 130יכלול כ לקורס אשר 

 הרחבת הרשת  

 חדרה –הצטרף לרשת למעוניינת 

http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/10278.asp
http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/10279.asp

