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 קורס הדרכה למתאמי ערים בריאות ומקדמי בריאות הסתיים      

שעות הסתיים לאחרונה.  130מפגשים שבועיים וסה"כ  22קורס ההכשרה בן 

אנשים, בהם מתאמי בריאות בערים בריאות, מקדמי בריאות  25השתתפו בו 

במשרד הבריאות וקופות חולים, מנהלות מחלקות פזיותרפיה וריפוי בעיסוק 

ם המזכה ואחרים. כל העומדים בדרישות הקורס יקבלו בימים הקרובים תעודת סיו

 אותם בגמול השתלמות.

 תמונת מחזור

 

   30.1.18בהמשך לאסיפה השנתית 

סוכם כי  , 2018עדוף היעדים ל יתעם חברי הרשת באשר ל תלאחר תהליך היוועצו

עבודת ראות ויושם דגש על נ נושא התקשורת יקבל עדיפות גבוההבשנה הנוכחית 

וכן הדוברת של מרכז השלטון  "איש יחסי הציבור של "אפשריבריא .הרשויות והרשת

ת יו. השנה נדאג לכך שתתקיימנה פעילוהתקשורת המקומי יעבדו עם הרשת בנושא

 במירב הרשויות בשני נושאים: 

הקואליציה למניעת עישון  – )או שבוע ללא עישון( 31.5.18 –יום ללא עישון  -

 תיעוד.ושם דגש על תכין ערכה, כפי שהוכנה בשנתיים האחרונות. י

 יתוכנן בשיתוף עם אפשריבריא. – 27.10.18 –ההליכה הבינלאומי יום  -
   

 לקראת היום הבינלאומי ללא עישון  

בינלאומי ללא עישון" ה"יום במאי כ 31 -ה מידי שנה מציינים ברחבי העולם את 

וחשיבות הפעיל והסביל )כפוי( אשר מטרתו להעלות את המודעות לנזקי העישון 

 בכל שנה נקבע נושא מרכזי בהקשר לסיכון שבעישון.והגמילה מעישון.  הימנעותה



  הוא "טבק ומחלות לב". ללא עישון השנההבינלאומי המוקד של היום 

הקואליציה למניעת עישון, אשר הוקמה ביוזמה משותפת של רשת ערים בריאות 

מסגרת בוהאגודה למלחמה בסרטן, פועלת לציון יום זה בשני מישורים: פעילות 

וכן יום בכנסת הכולל דיונים  31.5.18, ב הרשויות המקומיות )הערים הבריאות(

 .12.6.18 -בוועדות וכנס בחסותו של חבר הכנסת יהודה גליק ב

"העישון שורף לנו את הלב". סיסמה מעוצבת  הסיסמה שנבחרה לציון יום זה:

 נמצאת בקישור:

http://www.healthycities.co.il/upload/infocenter/info_images/13052018172257@

nosmokingday2018.pdf#page=  

יתן למצוא בקישור: את הערכה לרשויות נ

http://www.healthycities.co.il/upload/infocenter/info_images/13052018182

716@nosmokingdaykit2018.pdf#page=  

 

נציגי הרשתות הלאומיות עם ארגון הבריאות העולמי,  מפגש 

 25-26.4.18אנטליה, תורכיה, 
 

במפגש. שלנו בריאות הערים האילנה שמלה ללום ומילכה דונחין ייצגו את רשת 

ואת הדרכים  2030את החזון ל  והדגש היה על מסמך הפוליטיקאים אשר ניסח

 17הוגדרו על ידי האו"ם יחד עם ( אשר P'sלאימוץ ויישום ששת העקרונות )ששה 

(. ששת העקרונות עוסקים באנשים, מקום, כדור SDGsיעדי פיתוח בר קיימא )

הארץ, השתתפות, שגשוג ושלום. הנציגים התבקשו לסייע לערי הרשתות לשלב 

 היעדים. 17בתוכניות האסטרטגיות שלהן את ששת העקרונות בשילוב עם 
 

הכנס הבינלאומי של גם 

, אשר ריאותהערים הב

בתחילת  יתקיים בבלפסט

אוקטובר יעסוק בנושאים 

 אלה.

 

פרטים על הכנס בבלפסט 

 בקישור: –

https://www.healthycitiesbelfast2018.com/  

 באתר הכנס: –פרטים לגבי מתכונת הגשה  – 25.5.18ניתן להגיש תקצירים עד ה 

https://www.healthycitiesbelfast2018.com/abstract  
 

 26.4.18 –מפגש מדיניות מזון עירונית לקראת כנס בינלאומי   
 ר

רשת ערים בריאות והרשות בשיתוף עם הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא, 

מפגש לימוד בנושא קידום מדיניות מזון קיימו יפו -לאיכות הסביבה בעיריית תל אביב

-עיר מקדמת תזונה מ.ב.ט.י.ח.ה )מקיימת, בריאה, בטוחה, טבעית, ים –עירונית 

 .באפריל 26 -, ביברסיטת ת"אבאונ ערך במוזיאון הטבענתיכונית, חכמה והוגנת(, ש

מנהל אמנת מילאנו הבינלאומית למדיניות מזון עירונית, מר שתתף הגש במפ
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Davide Di Martino , ציג את האמנה לקראת כנס ראשי הערים החתומות על האשר

בהשתתפות מאות  ,יפו-בעיר תל אביב 2018ספטמבר ב 3-5 האמנה שיערך ב

קיימות  במפגש הוצגו תוכניותנציגים ומומחים מערים וארגונים בינ"ל מרחבי בעולם. 

המדריך לעיר מקדמת תזונה מ.ב.ט.י.ח.ה, אשר  בתל אביב ובהרצליה. כמו כן הוצג

 הלהיב את נציגי מילאנו וביקשו לאמצו )לאחר שיתורגם לאנגלית(.
 

 30.4.18 –יום למידה בנושא תקשורת   
 

פגש שהתקיים במרכז השלטון המקומי, למדנו על עקרונות השיווק החברתי במ

פקידי איש יחסי ציבור לעומת דובר וכן התוודענו שוב למדיה והמיתוג, על ת

 ברתית ותפקידיה בבניית קהילות.הח

 סיכום מפורט בלווי המצגות ניתן למצוא באתר הרשת בקישור:  

http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/10508.asp 

 

 אושר מימון לפרויקטים בשמונה רשויות  

: יוקנעם, לביצוע פרויקטים אישרה מימון לרשויות הבאותהועדה לאישור פרויקטים 

אום אל פחם, אילת, באקה אל גרביה, מעלה אדומים, רמלה, כפר סבא ונתניה. 

המימון התאפשר הודות לתקציב א של "עיר נקייה מעישון". בשלש מהן יקודם הנוש

 .2017שהתקבל ממשרד הבריאות בתחילת 

 

 האירועים הצפויים בהמשך השנה    

 יתקיים בנתניה בתחילת חודש יולי – מפגש בעיר מארחת ❖

 יתקיימו בספטמבר ובסוף אוקטובר –ימי למידה  ❖

 לקראת סוף השנה –סדנא בת יומיים  ❖

 מדויקים ותוכניות מפורטות יפורסמו בקרוב.מועדים 

  

 הרחבת הרשת 

 ורעאןג'ת, ירכא, ט –לרשת  והצטרפ

 צפה רמוןמ  –לרשת  ההצטרפות החידש

 טבריה –מתעניינת בהצטרפות לרשת 
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