
 

 

 2019  יולי                                                                                         אפריל

 

 כפר סבא מארחת את רשת ערים בריאות     

חלקה לקידום בריאות וחוסן בניצוחה של שרון ג'ורג'י, מנהלת המ, העיר כפר סבא

בחווה החקלאית  שהתקיים אירחה את חברי רשת ערים בריאות במפגש עירוני בעיר,

היתה זו הזדמנות להכיר את התפיסה האסטרטגית של מנכ"ל . 16.5.19ב של העיר 

מגוונת . הוצגה פעילות קיים בעירל המשתף שמוהיהנהעירייה, מר איתי צחר ואת 

נו יהתנסותזונה וכן ועירוני גינות קהילתיות, חוסן נפשי  , בתחומי קיימות ובריאות

 , יצירתית עם מים, ניר ואדמה. יתחווייתבסדנא 

 

 

 

 

 

 

 ארץ. ההפעילות ברחבי בריא על דווח  של אפשריבסיום המפגש התקיים 

זכינו ליום מרתק 

נעימה באווירה 

  במקום מיוחד.

סיכום מפורט 

תמצאו בקישור 

  :שלהלן
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  עבודה של נציגי רשתות לאומיות של ערים בריאות מפגש 

שתות הלאומיות למפגש נציגי הרארגון הבריאות העולמי בסניף האירופי זימן את 

את הרשת הישראלית יצגו אילנה שמלה ללום ודר'  במאי. 31עד  28בליסבון ב 

נמצא  כי קידום הבריאות ,מפגש למדנו, מתוך דברי הברכהפתח הב מילכה דונחין.

לבריאות מבוססת על הזכות  וה בקדימויות של פורטוגל וכי מערכת הבריאותגב

 והשירות הציבורי מבוסס על הוגנות וקיימות.

מוניקה קוסינסקה, המנהלת את תוכנית ערים בריאות בארגון הבריאות העולמי, ציינה 

-. ששת ה2030-ל האום לשל התוכנית יושם דגש על קידום האג'נדה ש 7-כי בשלב ה
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Ps (Peace, Planet, Place, People, Participation, Prosperity  ) מספקים מסגרת

אשר נוסח במסמך ההסכמה של משותף החזון ההוליסטית להשגת בריאות לכל. 

פעולה: העקרונות  תושלש ושמחות יותר לכל"בריאות ערים " –ראשי הערים הוא 

 ושותפות.הוגנות  –מחויבות פוליטית, מצוינות טכנית וביסוס ערכי 

 ,ידהלמהכשרה והוא להוות פלטפורמה ל 7-תפקיד הרשתות הלאומיות בשלב ה

 והנגשה של מומחיות לאומית ובינלאומית. שיתוף בידע והתנסויות

נציגי ארגון הבריאות העולמי מאפריקה, מזרח הים התיכון ודרום אמריקה הציגו את 

הנעשה בערים הבריאות שלהם. למדנו על הפעילות של הרשת האירית, הספרדית, 

 היוונית ועוד.

יכולים  עושים ואיך אנחנואפשר למדוד את מה שון גם הסוגיה של איך עלתה לדי

 .להוכיח שמה שנעשה בערים הבריאות אכן תורם לבריאות התושבים

 

 נציג ארגון הבריאות העולמי בישראלהכרות עם  

 

, בדרג של התמנה לנציג ארגון הבריאות העולמי בישראלמיגליוריני  י'"ר לואיגד

פעילות רשת ערים בפניו  הוצגהבהן  ות הכירות אתופגישו שתי התקיימ. שגריר

שיתוף  לעביקש להתעדכן בפעילות הרשת והוסכם מיגליוריני בריאות בישראל. ד"ר 

 בינינו.פעולה 

 

 

 2019יום ללא עישון  

 

יה למניעת עישון, כמדי הקואליצ

שנה, בחרה לעסוק בנושא אותו 

קבע ארגון הבריאות העולמי 

סיסמא ליום נקבעה  בהתאם לכך,ו

"ישראל שואפת אוויר נקי ללא  -זה 

אשר הוכנה הפעלה הערכת . עישון"

סייעה למתאמי לרשויות המקומיות 

הבריאות לגבש את תוכניותיהם 

 ליום זה. 

 –הרצליה עיריית הגדילה לעשות 

ל אמנת "הרצליה העיר חתם עראש 

עיר נקיי מעישון" וזו פורסמה ברחבי 

 העיר.
     

  

 



 

באקה אל גרבייה מארחת את משתתפי קורס ההכשרה למתאמי    

 ומקדמי בריאות

ביקור מודרך של  17.6מנה התקיים בתאריך אעת -כעכוששל ד"ר סיהאם  הובלתהב

מפגש . באל גרבייה בריאות בעיר באקהומקדמי מתאמי ההכשרה ל קורסמשתתפי 

הוצגה הפעילות הנרחבת של מחלקת הבריאות בעיר שהתקיים בספריה העירונית 

מהות, יבכל תחומי החיים של התושבים:  החל מפעילויות בטיפות חלב בהדרכת א

בביקור בבית הספר היסודי אלחוארזמי,  .ם בתי ספר ועבודה עם קשישיםיבגני ילד

התפיסה  -בית ההזדמנויות ת א ,סתאד ואאילמר , נהל בית הספרהציג לנו מ

 בשני גני ילדים מקדמי בריאות.  הביקור הסתיים . וכית החדשנית שלוהחינ

 

 בישראל SDGs– ר קיימאביעדי פיתוח קידום  –מידה ליום    

 

ה של ד"ר תלבהוב 17.7תקיים ב הש ידהמלההשתתפו ביום חברי הרשת מ 45כ 

ביחד עם רן רביב ממרכז השל ועו"ד  אביב-אוניברסיטת תלב בי"ס פורטרמאורלי רונן 

הכרות עם מהותם של יעדי פיתוח בר קיימא  – מטרת יום זהנטע לוי מעמותת איתך. 

(SDGs ואפשרויות הטמעתם במדיניות העירונית. יום למידה זה מהווה שלב ראשון )



מודדות עם הדרישות של ארגון הבריאות העולמי בהכנה של הרשת לקראת הת

 של התוכנית האירופית. 7בשלב  ותמהרשתות המעוניינות לקבל הכרה כחבר

ציגה משלחת ישראל באו"ם את הדוח זה היום במושלם.  יההעיתוי של יום זה ה

-ונציגות הארגונים הלא SDGs17שהוכן לגבי תמונת המצב בישראל ביחס ל 

  https://bit.ly/31lyocz : העמדה שלהם ממשלתיים הציגו את ניר

החלטה להטמיע מדדי פיתוח הממשלה אישרה פורסם כי בתחילת השבוע כן, כמו 
 ראה בקישור שלהלן: .יימא עולמיים בתוכניותיהק-בר

https://www.gov.il/he/departments/news/government_approved_implementatio

n_of_sdgs 

 שלהלן:בקישור  –סיכום מפורט של יום הלמידה 
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 יצא ב"קול קורא" חדש בעיר אפשריבריא 

יצא ב"קול קורא" לכלל הרשויות בארץ להגשת תוכניות העולות בקנה ד הבריאות שרמ
אחד עם מטרות אפשריבריא. יום הסברה בדבר מילוי הטפסים הנדרשים יתקיים ביום 

 קומי.במרכז השלטון המ 6.8.19ג' 

 

 29.10.19 –ל הכנס השנתי ע   

-ע, בתלישראל יפה, גני יהוש, במרכז ארץ 29.10.19שלישי ביום הכנס יתקיים השנה 

 יפו ויעסוק בנושא: -אביב-אביב, בשיתוף עם משרד הבריאות ועיריית תל

 "ערים בריאות ושמחות: חדשנות, בריאות, עירוניות".

 הכנס

  

  
 

                

 

 

  התוו תקן לעיר בריא                    

מרכב הכוונה היא ליצור מדד  ועדה לגיבוש "תוו תקן" לעיר בריאה מוקמת בימים אלה. 

המעוניינים דרוג רשויות על פי מידת ההטמעה של עקרונות העיר הבריאה.  שמאפשר

      ועדה זו מתבקשים להודיע על כך במייל חוזר.ולקחת חלק ב

 הרחבת הרשת                 

 אופקים –הצטרפה לרשת        

  .קרית מלאכי, מ.א עמק חפרבאר יעקב, בועיינה נוג'דאת,  –מתעניינות בהצטרפות לרשת       

. בדצמבר 3-5בימים באילת, הסדנא השנתית של רשת ערים בריאות תתקיים השנה 

הכוללת הטמעת יעדי פיתוח בר קיימא  ,הסדנא תוקדש לחשיבה אסטרטגית של הרשת

תוצרי הסדנא  במדיניות העירונית ובפעילויות לקידום הבריאות ברשויות החברות ברשת

 של התוכנית האירופית. 7רו לנו להצטרף לשלב יאפש
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