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 של משרד הבריאות אפשריבריא זכו במענקי ערים בריאות 25     

  )מבחן תמיכות ראשון ערים בריאות נענו לקול הקורא כפי שציינו בביטאון אוקטובר, 

  קידום תזונה בריאה ופעילות למפורטות כניות ת של משרד הבריאות והגישומסוגו( 

ִריא בעיר"בתנאי הסף לתכנית   .גופנית ריבָׁ רשויות  25 םמהיישובים,  29עמדו  "ֶאְפשָׁ

)העיר לירושלים  ותצטרפמאלה החברות ברשת ערים בריאות בישראל. רשויות 

ירושלמים " – אפשריבריאשבה פועלת תכנית פיילוט של הבריאה הראשונה בישראל( 

מהן חברות ברשת ערים  26, רשויות 30 -תפעל התכנית ב ה"כ סבוחרים בריא". 

  .בריאות

   ביחד  ,מטעם משרד הבריאותעם נאסים אסי אנדי מובילה את התוכנית -לירי פינדלינג

ות ואילנה שמלה עם ניבה מנור ולילך מלוויל מהמחלקה לקידום בריאות במשרד הבריא

 ללום מרשת ערים בריאות.

 

 

 השנתית של הרשת התקיימה בלשכת בריאות חיפה  הסדנה     

נובמבר בהשתתפות ב 5-6בימים  ארחה בלשכת בריאות חיפה,השנתית הת הדנהס

, מג'רגב' בתיה ולשכות בריאות.  נציגי משרד הבריאותבריאות עירוניים,  מתאמי

וגב' אחלאם חאמיס, מקדמת הבריאות המחוזית הכינו את  האחות המפקחת המחוזית

הכרת מגוון תחומי הפעילות של לשכת : הת הסדנומטרוליוו אותנו לכל אורכו.  המפגש

בניית מתכונת עבודה , דגש על הממשקים עם הרשות המקומיתהבריאות, עם 

מפגש חברתי לקידום , וכן ריאות עם לשכות הבריאות המתאימותמשותפת למתאמי הב

 ין חברי הרשת.ב ההכרות והרישות

             ביום הראשון נערכה הכירות עם הפעילות הנרחבת של  לשכת בריאות חיפה

תקיים דיון בשולחנות עגולים בין נציגי לשכות ומתאמי וכן ה בתחומים רבים ומגוונים

  היום השני החל בביקור במעבדה המיוחדת שמופעלת על . רשויות שבמחוזותיהםה

למשתתפים  השם הוצג ,סר א זרקאר מכן התקיים ביקור בג'ידי לשכת הבריאות ולאח

הפעילות המיוחדת והנרחבת 

ביוזמת אשר מתקיימת בישוב 

 לשכת הבריאות חיפה

באמצעות טיפת  ,ובהפעלתה

תוך קיום  ,החלב המקומית

יור סב שותפויות נרחבות.

שקיימנו בהנחייתו של מנהל 

מר מוחמד המתנ"ס המקומי, 

אוצרות עמאש, נחשפנו ל

 .של המקוםסביבה הטבעית ה
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-הרשת קיבלה תעודה מארגון הבריאות העולמי ונערכת לשלב ה 

 האירופית של התוכנית 7

 

 ארגון הבריאות העולמילנוכח עמידתה בדרישות הרשת קיבלה את התעודה שלעיל 

השביעי של התוכנית לקראת ההשתלבות בשלב שי של התוכנית האירופית. יבשלב הש

שלחה הרשת מכתב של הצהרת כוונות בו היא מתחייבת למלא אחר הדרישות של 

ויו"ר מרכז השלטון רעות –מכבים -השלב השביעי. מר חיים ביבס, ראש עיריית מודיעין

 המקומי, חתם על מכתב כוונות זה.

ם של יש לציין שבשלב השביעי מתחייבות הרשתות הלאומיות להגביר את מחויבות

היעדים  17הפוליטיקאים המקומיים ולהטמיע בתוכניות העבודה לקידום הבריאות את 

 (.SDGsקיימא )-לפיתוח בר

 

 Psנדרש סיוע בתרגום מוצלח של ששת ה עדיין  

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

People, Participation, Prosperity  

 

 30.1.19האסיפה הכללית של רשת ערים בריאות 

האסיפה הכללית של רשת ערים בריאות התקיימה במרכז השלטון המקומי ביום 

בריאות ונציגי ארגונים , מקדמי עירוניים מתאמים, איש 50בנוכחות של כ  30.1.2019

 עמיתי הרשת.
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האסיפה נפתחה בהרצאות  של אנשי המשרד להגנת הסביבה על שטחים ירוקים, 

פעילויות לאחר מכן הוצגה פעילות הרשת בשנה האחרונה,  רוני.ילוגי  וטבע עומגוון בי

נמסר דווח של ועדת  דו"ח כספי ותכנית העבודה לשנה הבאה.ערים נבחרות,  3 -ב

יכום מפורט עם כל המצגות נמצא ס הרשת.הביקורות והתקיימו הבחירות למוסדות 

 בקישור שלהלן
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 המחויבות הפוליטית לעיר הבריאה העמקת 

ראשי רשויות, ביניהם ראשי ערים בריאות  60-הבחירות נשלחו מכתבים ל לאחר

שקיבלו את אמון הציבור מחדש ובורכו על כך, ראשי רשויות שנבחרו לראשונה והיה 

עילות והיו צורך לחשוף בפניהם את רעיון העיר הבריאה וכן ראשי רשויות שאינן פ

את רות ברשת. ראשי רשויות בשתי הקטגוריות האחרונות נתבקשו לזמן רשומות כחב

 כבר נקבעו.  8כבר התקיימו ועוד  פגישות כאלה 6ראשי הרשת לפגישה. 

 

 קורס הדרכה למתאמי ערים בריאות ומקדמי בריאות   

 ר

 

בהובלה משותפת של רשת ערים  ,שעות 114בן  הדרכהקורס נפתחה הרשמה ל

והמחלקה לחינוך וקידום 'אפשריבריא' התכנית לחיים פעילים ובריאים,  ,בריאות

הקורס מיועד למתאמי בריאות עירוניים ולעוסקים בקידום משרד הבריאות.  בריאות ב

 .בריאות ברשויות מקומיות/עיריות, בלשכות משרד הבריאות ובגופים ציבוריים

 

 הרחבת הרשת

 , ירכא, מ.א. עמק הירדןטורעאן, ג'ת, בסמ"המ.מ  –לרשת  והצטרפ 2018ב 

 גזרנה, מצפה רמון, מ.א דימו    חידשו חברותם ברשת:

 טבריה, כפר קאסם, עמנואל התעניינו בהצטרפות לרשת:
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