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 29.10.19, של רשת ערים בריאות 26הכנס ה      

 

חברי ציגים פוליטיים ומקצועיים של רשויות מקומיות, נ ,משתתפים 230בנוכחות כ 

אות, מערכת הברימשרדי ממשלה, , אנשי אקדמיהערים בריאות בישראל, רשת 

רשת  של 26ה הכנס השנתי  התקייםארגונים ואורחים, החינוך, הסביבה, נציגי 

 –. הכנס עסק השנה בערים בריאות ושמחות , באקספו תל אביבערים בריאות

 בריאות, חדשנות. עירוניות,

רון מר את הכנס פתח 

ראש עיריית תל  ,חולדאי

וסקר את תפקיד יפו -באבי

העיר כמספקת תנאים 

ות על הבריאלשמירה 

לכל קבוצות הגיל  וקידומה

מר משה פדלון סיות.  והאוכלו

ברך בשם מרכז השלטון 

המקומי ומר משה בר סימן 

טוב בשם משרד הבריאות. 

העיר על עם התושב בעיר תל אביב, הרציף הקשר משך נישאו דברים על הב

על תכנון עירוני תוך דאגה לתושב המוחלש,  ניתעל התחדשות עירו, השמחה

הכנס . וגם על חדשנות בהקשר של מערך המזון והתזונה מקדם בריאות בירושלים

בו הוצגו פנים שונות של התחדשות בתחומי תכנון, חינוך רב שיח יים בתסה

 .פז - אופיר פינס מרל שבהנחייתו  ,בריאות



ניתן למצוא בקישור: ומצגות סיכום מפורט 

http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/11849.asp  

 
 

 

 24.10.19מחוז צפון, מפגש מתאמי בריאות      

 זור צפון התקיים בלשכת הבריאות נצרת בניצוחההמפגש המסורתי של מתאמי א

חר הרצאה . לאמקדמי בריאותו מתאמים 20דר ובהשתתפות כ כהן של ד"ר מיכל 

ע ברשות הפעילות אשר הוא מבצ הציג את כל מתאם ,של התזונאית שני ברזילאי

 .בין המתאמיםרב  עות ומידעבה עובד. במפגש הוחלפו ד

סיכום מפורט ניתן למצוא בקישור: 

http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/11848.asp 

 

 

הסתיים קורס הכשרה למתאמים ומקדמי בריאות ועומד  

  נוסףלהתחיל קורס 

. הקורס שעותה 120כשרה בן הקורס המשתתפים את  24סיימו בסוף ספטמבר 

ל אביב. ויתקיים במרכז 'דעת' בת10.12.19ב  –הבא עומד להיפתח בקרוב 

רשויות  יעובדפעילים אשר לא עברו את ההכשרה ו רשם מתאמיםימוזמנים לה

http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/11849.asp
http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/11848.asp


ביום לימודים מלא  ,אחת לשבוע ,מפגשים 20בקורס . המתכוונים לשמש כמתאמים

 הובלתתכנית מורחבת ומגוונת המעניקה ידע והתנסות בכל התחום של  הכולל

לגמול על ידי משרד החינוך הקורס מוכר  .המקומית העיר הבריאה ברשות ךתהלי

פרטים וטופס הרשמה בקישור שלהלן:  .השתלמות

http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/169/10384.asp 

 

 

 

 ההליכה העולמייום  

ברוב הרשויות הפעילות ברשת ערים בריאות ציינו את יום ההליכה הבינלאומי ב 

 או בימים סמוכים לזה. 25.10.19

 

 

 23.9.19ביום סיום הקורס, 

 באופקים

 ים רעותבמודיעין מכב

 בבאקה אל גרבייה

 התקוו-בפתח

http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/169/10384.asp


     

 

 

  

  
 

                

 

 

  לעיר בריאה תוו תקן                    

בהיקף מצומצם וברצוננו להרחיב  החלה לפעולועדה לגיבוש "תוו תקן" לעיר בריאה  

. הכוונה היא ליצור מדד מרכב שמאפשר דרוג רשויות על פי מידת את מעגל השותפים

ועדה זו מתבקשים והמעוניינים לקחת חלק בההטמעה של עקרונות העיר הבריאה. 

 להודיע על כך במייל חוזר.  

    

 הרחבת הרשת                 

 הוד השרון, באר יעקב, מ.א. חוף השרון –לרשת  והצטרפ       

 אור יהודה .שער הנגב.א מ –מתעניינות בהצטרפות לרשת       

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

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

תוצרי  .במדיניות העירונית ובפעילויות לקידום הבריאות ברשויות החברות ברשת

 של התוכנית האירופית. 7הסדנא יאפשרו לנו להצטרף לשלב 

, במרכז השלטון 18.11כשלב מקדים בתהליך שיסתיים בסדנא, נקיים יום למידה ב 

 המקומי.


