
 

 

 2017 יולי                                                                                        

 

     ברשויות המקומיות ובכנסתיום ללא עישון      

 –היום הבינלאומי ללא עישון בסימן "טבק 

 21 -איום על עתידנו", צוין השנה ב

זוריות רשויות מקומיות, בשתי מועצות א

ובמכבי שירותי בריאות, במהלך השבוע 

. בכולן עסקו בהסברה, בין 25.5שסביב ה 

אם במסגרות החינוך ובין אם לקהל 

הרחב, תוך שימוש במדבקות לדש הבגד, 

שלטי חוצות ודוכני הסברה. לקראת יום 

זה הכינה הקואליציה למניעת עישון 

והפיצה ערכת הסברה הכוללת רעיונות 

  לפעילויות

ציינה כנסת ישראל את היום ללא עישון בסימן "ישראל בריאה ללא  11.7ום ה בי

עישון".  התקיימו ישיבות בנושא בוועדה לביקורת המדינה ובוועדת הכלכלה וכן 

התקיים כנס בנושא "דור ללא עישון" ביוזמתם של חברי הכנסת תמר זנדברג, יעל 

עת עישון השתתפו באופן פעיל, גרמן, יהודה גליק ודב חנין. חברי הקואליציה למני

הן באמצעות הכנת ניירות עמדה והן באמצעות הצגת עמדתם בישיבות. ישיבת 

. סיכום הישיבות וניירות 19.7-רווחה והבריאות התקיימה בהועדת העבודה 

 בקישור:   –העמדה שהוגשו 

http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/103/10379.asp  

 12.6.17באוסטרליה,  מניעת עישוןבנושא למידה יום  

עוסק בקידום בריאות באוסטרליה, בעבודת שדה, מחקר ה ,דר' אביגדור זסק

ובעל מינוי אקדמי  ווסט-נהל מחלקה במחוז שבמדינת סאוטמ , והערכה

, חלק אתנו את הנעשה באוסטרליה Southern Crossדני ו באוניברסיטאות של סי

, השמירה על מקומות אחידותהאריזות הנושא הציג את בתחום מניעת העישון. 

ציבור נקיים מעישון ואת הנעשה במערכת הבריאות בנושא. סיכום מפורט של 

 בקישור:  –המפגש 

http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/10380.asp  

 

 3.5.17, בנושא הזדקנות פעילה / 'עיר ידידותית גיל'יום למידה   

 ר

 

חברים נציגי רשת ערים בריאות, נציגי משרד הבריאות שבו שולחן העגול ה

הרווחה, אשל וגורמים מהאגפים המתאימים, נציגי המשרד לשוויון חברתי, משרד 

, הכינו את יום הלמידה והציגו מקצועיים אחרים העוסקים בקידום הזדקנות פעילה

בו את תפיסתם ועשייתם. בין היתר הוצג המודל של ארגון הבריאות העולמי באזור 

http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/103/10379.asp
http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/10380.asp


התפיסה הישראלית של האירופי )ראו איור(, עליו בכוונתנו לבסס את בנייתה של 

 . סיכום מפורט בצרוף המצגות שהוצגו נמצא בקישור: לישי('עיר ידידותית גיל' )ש

http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/10326.asp  

 

 5.7.17רעות, -מכבים -מפגש בעיר מארחת, מודיעין 

אירחה השנה את רשת ערים בריאות ביום מיוחד בו  רעות-מכבים-העיר מודיעין

לכל האורחים והשותפים המקומיים להכיר את ניתנה הזדמנות למתאמים ו

ארגנה מיכל אלימלך, מתאמת מפגש את ה. פה המתבצעת בעירהפעילות הענ

ובו השתתפו יו"ר ועדת הבריאות, חבר המועצה מר אילן בן  הבריאות העירונית

שירותים חברתיים, מר יעקב אלמוג, נציגים של מנהלי סעדון, מנהל האגף ל

התקיים סיור בעיר בהדרכת תכניות ומתנדבים פעילים בעיר. בסיום המפגש 

 נמצא בקישור: –סיכום מפורט של המפגש ומצגות  מהנדס העיר.

hycities.co.il/siteFiles/13/94/10382.asphttp://www.healt  

 

 

 

 

שביל רפלקסולוגי 

 במודיעין

 

 

http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/10326.asp
http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/10382.asp


   רכזת מקצועית לרשת 

הודות לתקצוב הרשת על ידי משרד הבריאות, נכנסה לתפקידה לפני כחודש, 

רכזת מקצועית, אילנה שמלה ללום, אשר פעלה בשנים האחרונות כמנהלת יחידת 

ין תפקידיה הרבים תלווה את עבודת מתאמי הבריאות של עיריית אשדוד. ב

הבריאות ברשויות, תשתתף בקבוצות המשימה הפועלות ברשת ותיקח חלק 

 בארגון מפגשים. כולנו מאחלים לה הצלחה.

  18.7.17בריאות במחוז דרום, באר שבע, מפגש של מתאמי  

מיכאל אוחיון, מתאם הבריאות החודש חידשנו את המסורת של מפגשים אזוריים. 

המארח תאר את . בבאר שבע אירח את המפגש של מתאמי דרום ,העירוני

מענת תבורי העשייה לקידום הבריאות והקיימות בעיר. באותה הזדמנות נפרדנו 

 סיכום המפגשמ.א. אשכול. רכזת הבריאות של  מתפקידלגמלאות אשר פרשה 

  http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/10385.asp נמצא בקישור:

  31.10.17 –לקראת הכנס השנתי  

יוקדש ו 31.10.2017בראשון לציון ב יתקיים הכנס השנתי של רשת ערים בריאות 

 " בריאות מוניציפלית בעידן גלובלי - ות שינוי ערים מנהיג"נושא ל

שתפו אותנו בתהליכי השינוי שהובילו. בכנס ישתתפו מרצים אורחים שי

המעוניינים לקחת חלק פעיל בכנס ולהציג תהליכי שינוי מוצלחים, מוזמנים לשלוח 

  תקציר בהתאם להנחיות ב'קול קורא' שבקישור הזה: 

http://bit.ly/2tUHLzN  

 

 

 הצפויים בהמשך השנה נוספים אירועים  
 

 132בהיקף של למתאמי בריאות עירוניים ומקדמי בריאות,  קורס ההכשרה ❖

. פרטים על הקורס וטופס הרשמה למועמדים 16.10.17יפתח ב  ,שעות

  bit.ly/2w1qvu2http//:נמצא בקישור: 

בספטמבר במלון יהודה, בירושלים ותעסוק  6-7ב תתקיים סדנא בת יומיים  ❖

מיצוב מעמדו של מתאם הבריאות בזירה הפוליטית בתחומים הבאים: 

והמקצועית שלו, מיצוב/מיתוג העיר הבריאה ורשת ערים בריאות, הכנה 

ת מתכונת , בניי2018-2020משותפת של תכנית אסטרטגית לרשת לשנים 

 לשכות הבריאות.מקדמי הבריאות בעבודה משותפת למתאמי הבריאות ו

 הרחבת הרשת 

 שדות נגבמ.א.  –הצטרפה לרשת 

 מע'אר –הודיעה על הצטרפותה לרשת 

 אילת –חידשה הצטרפותה לרשת 

 ת עקרון, גבעתיים, בת יםיקרי –מתעניינות בהצטרפות לרשת 

http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/10385.asp
http://bit.ly/2tUHLzN
http://bit.ly/2w1qvu2

