
 

 

 2019  אפריל                                                                                         אפריל

 

 2019ומקדמי בריאות  ערים בריאותלמתאמי קורס הדרכה      

במרכז  מרץב 11נפתח ב ים בריאות ומקדמי בריאות רהקורס להכשרת מתאמי ע

בריאות חדשים או המתעתדים לקבל  מתאמי 24. בקורס משתתפים השלטון המקומי

שזכו במימון ( 1-3)אשכול ברשויות  בריאאפשרי תכנית, רכזי על עצמם תפקיד זה

 .רשתמעמיתי האנשי קופות חולים ועמותות , משרד הבריאות

, אחת לשבוע, מפגשים 20 תכולל, 2017-18 קיימנו בזו שעל  סתמתבסהקורס תכנית 

 על ידי משרד החינוך.מוכר לגמול השתלמות  . הקורסשעות 120סה"כ 

 

 בעיר אפשריבריא הושקה תוכנית     

, את מנהלי ומתאמי 4.3.19ד הבריאות אירח, ב משר
הבריאות ואת הממונים הפוליטיים ברשויות 

ו לשם הפעלת תוכנית אפשריבריא בעיר. במימונ שזכו
  הרשויות שמשתתפות בתוכנית הנן חברות ברשת ערים בריאות. 30מתוך  26כאמור, 

ר' אודי קלינר ממלא מקום ודאיתמר גרוטו המשנה למנכ"ל  'במפגש זה ברכו פרופ
וציינו כי זהו אירוע משמעותי לעבודה  ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות

עם הרשויות. חולקו תעודות הוקרה לרשויות על פעילותן הברוכה בתחום תפת ומש
 הבריאות בעיר והכרה בעיר כעומדת בקריטריונים של "אפשריבריא בעיר".

 תמונות למזכרת. תועדווירה חגיגית נערך הטכס וגם ובא

 
 



 2019ערכות לקראת יום ללא עישון ה   

  

  
 

טבק ובריאות " בנושאלעסוק ביום ללא עישון השנה בחר ארגון הבריאות העולמי 

סיסמא ליום  , בהתאם לכך,בחרה. הקואליציה למניעת עישון, כמדי שנה, "הריאות

הכינה ערכת הפעלה לרשויות , ""ישראל שואפת אוויר נקי ללא עישון -זה 

מידע ערכה , בעברית ובערבית. בכרזה מתאימההמקומיות וכן השתתפה בעיצוב 

פרטים על הקשר בין עישון ובריאות מפורט על החקיקה שהייתה בשנה האחרונה, 

  פעולה.הצעות ליפה לעישון פאסיבי וכן נתונים על עישון בישראל וחשהריאות, 

 את הערכה והכרזות ניתן למצוא בקישור שלהלן:                        

                         http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/169/10518.asp       

                

 של מתאמי בריאותמפגשי פורומים אזוריים   

 של השנה התקיימו מפגשים של שלשת הפורומים ברשת:ברבעון הראשון 

 דרום רום מתאמיופ

במוזיאון ג'ו אלון בנגב. את המפגש אירחה  12.2מפגש מתאמי דרום התקיים ב 

זורית בני שמעון. במפגש דיווחו מתאמת הבריאות של מועצה אפוירינג, רונה 

הוחלף  ,המתאמים על הפעילות  בתחום הבריאות אשר הם מבצעים ברשויות

 זיאון ג'ו אלון.מידע ונמסרו עדכונים. בנוסף התקיים סיור מודרך במו

 סיכום מפורט של המפגש ניתן למצוא בקישור שלהלן:

http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/11387.asp 

 פורום מתאמי צפון

את פורום מתאמי צפון אירחה דר' מיכל כהן דר בלשכת בריאות צפון, 

ת רכזי הבריאות של האזור והנציגים המקצועיים של הלשכה על פובהשתת

י של פעילויות הנעשות בשטח, , בנוסף על עדכון הדדבמפגש זה נפותיה השונות.

חוז צפון, פקחת על הבריאות במשרד החינוך, בממנורית ברגר גיל, המשמענו 

 .תארגנות, מתכונת הכרהמהות, ה -בתי ספר מקדמי בריאות במחוז צפון על 

 סיכום מפורט של המפגש ניתן למצוא בקישור שלהלן:

http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/11386.asp 

 מתאמי מרכז פורום

מיכל אלימלך אירחה את מתאמי מרכז במועדון ויצו במודיעין. במפגש שהתקיים 

ם על פעילותם. בנוסף התקיים דיון על שיטות עבודה ידווחו המתאמ 19.3ב 

הועלו הצעות לשיתופי פעולה  .מתאמים מבצעים ברשויותשיתופי פעולה אשר ו

ו רעיונות לדרכי פעולה של מתאמים מול נבנושאים שונים ונדועם קופות חולים 

 תיאום.הרשות והמחלקות השונות כדי להגיע למקסימום  הנהלת

http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/169/10518.asp
http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/11387.asp
http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/11386.asp


 סיכום מפורט של המפגש ניתן למצוא בקישור שלהלן:                    

http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/11388.asp 

 

 רשת הגישה למשרד הבריאות נייר עמדה ה  

גיבוש התפיסה האסטרטגית של מסגרת ההיערכות של משרד הבריאות לב

. למשרד הבריאותבנושא נייר עמדה 'עירוניות ובריאות', הגישה הנהלת הרשת 

את האפשרויות הגלומות והקיימות בפעילות של המשרד  ה זו מדגישהעמד

רשת ערים הפעילות הנרחבת של התפיסה ול המקומיות תוך הישענות עברשויות 

שילוב היבטי בריאות  -ריאות בכל מדיניות מקומית ב. הדגש הוא על בריאות

בפעילות העירונית וחיזוק הקשר שבין מערכת הבריאות לרשויות המקומיות 

הנייר גם מבוסס על נתונים שהתקבלו מהמתאמים על מידת  .)עירוניות ובריאות(

 שיתופי הפעולה עם ארגונים וגופים ברשות המקומית.

  .asp13/169/11389http://www.healthycities.co.il/siteFiles/ 

 מארחתעיר  –כפר סבא                               

 

 הרחבת הרשת                              

 יםבת  –הצטרפה לרשת 

 אשקלון –חידשה חברותה ברשת 

 ערערה, הוד השרון ערד, –מתעניינות בהצטרפות לרשת 

 

http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/11388.asp
http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/169/11389.asp

