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   ל"קול קורא" של אפשריבריא נענו ערים בריאותמתאמי      

לקבלת קידום תזונה בריאה ופעילות גופנית תוכניות לניתן היה להגיש  28.10ה עד 

רשויות  37י דיווח ממשרד הבריאות, על פאפשריבריא.  מהתוכנית הלאומיתמימון 

מרשויות אלה הנן  נכבדים. חלק שנענו לקול הקורא ומלאו את כל הטפסים הנדר

מעבר לבניית תוכנית העולה בקנה אחד עם  ת.שערים בריאות החברות בר

עם מתכונת מתאמי הבריאות התמודדו העקרונות והאסטרטגיות של אפשריבריא, 

מלא את כל הטפסים מאמצים רבים הושקעו על מנת לקשה. מאתגרת של הגשת הב

 בלוח הזמנים. עכשיו רק ממתינים להחלטת השופטים. ך עמידהותהנדרשים 

 

 22.10.18 – מפגש מתאמי צפון בלשכת בריאות מחוז צפון     

, בנצרת בלשכת בריאות מחוז צפון ארחהמפגש האזורי של פורום מתאמי צפון הת

תיאור , רופאת מחוז צפון, בדר-מיכל כהןר "דפתחה המארחת, את המפגש עילית. 

ממשקים נדונו . הייחודיות יהבתחומי אחריותה וביוזמות העשייה הנרחבת של הלשכה

לק השני של המפגש שיתף כל מתאם את בח .עם עבודת מתאמי הבריאותאחדים 

להיפגש סוכם שיש מקום להמשיך שובו. ייו בתוכניות העיקריות אותן מביל בירחב

 .ללמידה משותפת ולמידה הדדית ,במתכונת דומה ,תקופתית

  8.10.18 –במדיות חברתיות שימוש  – מידהיום ל  

הקניית מיומנויות בסיסיות למתאמים לצורך תקשורת עם קהלי היעד יום זה התמקד ב

שהתקיים במכללה הישראלית  ,. במפגשברשתות החברתיות ולהעברת מסרים ומידע

כיצד הוא בנוי, מה אפשר  -המשתתפים קיבלו הדרכה בנבכי הפייסבוק ,לטכנולוגיה ברמת גן

קיבלנו גם  סקי ולתקשר בעולם הדיגיטלי של היום.פיק ממנו למתאם, כיצד להקים דף עלה

 מושגים בכתיבה שיווקית במדיות אלה. על קצה המזלג

 

 1-4בלפסט,  –הכנס הבינלאומי של הערים הבריאות  

 2018באוקטובר 
 

של  ,הכנס הבינלאומי החמש שנתי

ארגון הבריאות העולמי התקיים 

 1-4בבלפסט, צפון אירלנד, ב 

שנה לקיומה של  30וציין באוקטובר 

 הבריאות.הרשת האירופית של הערים 



  SDGsה  17-ו  P’s ה 6 -הכנס עסק ב

במסגרת הרצאות מליאה ובמספר רב 

 מקבילים.מושבים של 

משתתפים מרחבי העולם לקחו  500 -כ

חלק בכנס. את ישראל ייצגו מירי רייס, 

דר' דני דקל ודר' רחלי ווילף מירון, דר' 

הציג בכנס  אחד מהנ"למילכה דונחין. כל 

 פעילותו.מ

אמנת בלפסט בסיום הכנס אישרו את 

, המפרטת את מסמך לערים בריאות

ההסכמה אשר נחתם על ידי 

אמנה בקישור ניתן למצוא את ה פוליטיקאים במפגש שהתקיים בקופנהגן השנה.

  שלהן:

-http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/384614/belfast

cities.pdf?ua=1-healthy-charter 

 

 Psנדרש סיוע בתרגום מוצלח של ששת ה  

 ,Ps   = Peace, Planet, Placeלקבל הצעות לתרגום מוצלח של ששת ה מבקשים 

People, Participation, Prosperity  

 

נו אכנס הערים החתומות על אמנת מיל –מדיניות מזון עירונית 
 2018 בספטמבר 3-5יפו, -אביב -תל

 כנס הבינלאומיהאביב אירחה את -עיריית תל

 ,של מדיניות המזון העירונית )אמנת מילאנו(

 3-5ב  לאמנות, אביב-תל במוזיאון

בכנס הוצגה עשייה של הערים . בספטמבר

וכן פעילות מחקרית  האמנההחתומות על 

נגישות למזון בריא בתחומים בהם היא עוסקת: 

וחקלאות עירונית, ומקיים, חינוך לקיימות 

הפחתת בזבוז מזון ופסולת, רווחה וביטחון 

תזונתי ואורח חיים בריא. על אמנת מילאנו 

וכן  ,ערים מכל רחבי העולם 160חתומות יותר מ 

רשת  ארגונים בינלאומיים גדולים ומשמעותיים.

ם בריאות תרגמה לאנגלית את המדריך ערי

, הציגה לעיר מקדמת תזונה מ.ב.ט.י.ח.ה

אותו והפיצה בין המשתתפים על גבי דיסק 

 צטרפותהאון קי. במהלך הכנס ציינו את ה

של הערים הרצליה, על האמנה  החתימהו

 .רמת גן ובני ברק

    

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/384614/belfast-charter-healthy-cities.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/384614/belfast-charter-healthy-cities.pdf?ua=1


   בלשכת בריאות חיפה ,נובמברב 5-6 ,סדנא בת יומיים  

עם דגש על בחיפה, של לשכת הבריאות,  מגוון תחומי הפעילותבסדנא נכיר את 

מתכונת עבודה משותפת למתאמי הבריאות  נבנה הממשקים עם הרשות המקומית.

 .הרישות בין חברי הרשתמפגש חברתי לקידום ונקיים עם לשכות הבריאות 

 הרחבת הרשת 

 .בסמ"ה. מ.מ –לרשת  ההצטרפ
 

 

 


