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 רים בריאות, באילתשל רשת עסדנא השנתית ה  

 

ריזורט  ויאלליאונרדו ר הסדנא השנתית של רשת ערים בריאות התקיימה במלון

שוביים יבריאות י מתאמי 31בסדנא השתתפו  .2019לדצמבר  3-5בתאריכים  ,באילת

 שת, רסטרטגית חדשה לכתיבת תכנית א -  הונציגי ארגונים החברים ברשת. מטרת

)יעדי פיתוח בר  SDGs 17המשלבת קידום בריאות )אפשריבריא( עם הטמעת ה 

כחלק  גם לגיבוש הצוות. , נועדהוכרגילקיימא( בעבודת הרשת והרשויות החברות בה. 

מהסדנא עצרנו לביקור במצפה 

 ,למפגש עם ראש המועצה ,רמון

אשר הציג  את העשייה 

החברתית המהווה מפתח 

ביקור ללהצלחה של היישוב ו

McCann Valley  -  מיזם חדש

של תעסוקה בתחום היי טק 

וסיירנו במספר אתרים במכתש 

הגדול. את הסדנא עצמה 

בחן רב. הנחתה לילך מלוויל, 

ליאור מנצ'ר, מתאם הבריאות 

של אילת, דאג לאירוח 

 ולבילוי בשעות הפנאי.

במהלך  הצלחנו

הסדנא לגבש את 

ייעוד את חזון וה

 הרשת.

 –סיכום מפורט ומצגת 

  שלהלן.בקישור 

http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/11887.asp 
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 18.11.19 –למידה כהכנה לתכנון האסטרטגי מפגש      

מהרשתות הכרת הדרישות של ארגון הבריאות העולמי המפגש הוקדש ברובו ל

חשיבה ול באירופה לב השביעי של תוכנית הערים הבריאותהמבקשות להצטרף לש

במסגרת עבודה בקבוצות קבלה כל קבוצה היעדים והנושאים הנדרשים. על  משותפת

, המצוינים במעטפת התרשים שלהלן( 6-)מבין ה או נושא אחד( 7)של שלב יעד אחד 

להציע מה עבורם נתבקשו 

הרשת צפויה לבצע בחמש 

השנים הקרובות וכן נתבקשו 

 של הרשת SWOTלקיים ניתוח 

. ביחס לאותו נושא )או יעד(

תהליך זה שימש כהכנה לקראת 

   הסדנא שהתקיימה באילת.

 

 

מפורט ניתן למצוא  סיכום

בקישור: 

http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/11888.asp 

 

  שלישימחזור  – קורס הכשרה למתאמים ומקדמי בריאות  

רשת ערים בריאות ומשרד  לש ,המשותףמחזור השלישי של קורס ההכשרה ה

נה זכאות ויק דומה לקודמו,, שעותה 120הקורס בן . 10.12.19החל ב  ,הבריאות

 נוכחות מלאה.ביצוע המטלות ולגמול השתלמות לעומדים בכל דרישות הקורס: 

מתאמי בריאות של רשויות החברות ברשת, , בהם משתתפים 19בקורס הנוכחי 

 .ומקדמי בריאות אחרים מנהלי מחלקות ספורט במספר רשויותברשויות אפשריבריא, 

התקיים סיור  ,במסגרת הקורס

באום אל פחם, אשר התמקד 

נג'אח גב' בהעצמה והתנדבות. 

הבריאות ג'בארין, מתאמת 

העירונית וצוות המתנדבות 

אירחו את משתתפי שלה 

עשייה הציגו את ההקורס ו

מוחמד רבאח  מר שלהן בעיר.

, מנהל מחלקת אגבאריה

ומדריך טיולים  הבריאות

, , הוביל את הסיור בעירמוסמך

 .אל נקודות תצפית מרשימות

במרכז במסגרת הסיור ביקרנו 

 ממחישות הפעלה במרכז מרש"למתנדבות והתקבלנו על )מרש"ל( לעיוור 

http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/11888.asp


ושמענו שיעור מאלף  בגלריה העירוניתנואל אגבאריה וכן התארחנו  , גב'ידי המנהלת

 בהעצמה ע"י מנהלו, מר סעיד אבו שקרה.

לה אנו מתחילים לתכנן את המחזור הרביעי של הקורס, כמו גם קורסים בימים א

 נושאיים. ,קצרים

 

  של משרד הבריאות אפשריבריא זכו במענקי ערים בריאות 33 

 

קידום למפורטות תכניות  משרד הבריאות והגישושל ערים בריאות נענו לקול הקורא 

משרד . על פי הודעת , מניעת עישון וקידום זקנה פעילהגופניתפעילות , תזונה בריאה

אפשריבריא "רשויות הוכרו כרשויות  ארבעים ושתיים, 17.12.19הבריאות מיום 

 42 -מתוך ה 33כניותיהן. לביצוע ת ₪מיליון  7ויקבלו תמיכה בסך כולל של  "בעיר

 האלה הנן רשויות החברות ברשת ערים בריאות.
 

  

  
 

  פועלותבוצות משימה ק                     

בפעילותה ומרחיבה את ממשיכה  – שולחן עגול לזקנה פעילה / סביבות ידידותיות גיל

פיתוח סביבות ל ,רשויות המקומיותל ,קווים מנחיםתתווה מידע ו רכזתשחוברת רותיה. שו

   , נמצאת בהליך הכנה.ידידותיות גיל

נפגשה לאחרונה וכבר החלה בגיבוש אינדיקטורים  ועדה לגיבוש "תוו תקן" לעיר בריאה

, מצב הבריאות והקיימות בעיר הליכיםת, מחויבות פוליטית, מבנה ותשתיותבתחומי 

הכוונה היא ליצור מדד מרכב שמאפשר דרוג רשויות על פי מידת . תחומי תוכןועיסוק ב

 ההטמעה של עקרונות העיר הבריאה. 

השנה  מציינתערים בריאות רשת  – 30 -ון חגיגות הועדה לתכנ

. הרשת הוקמה במסגרת סדנא ראשונה בנושא, שנות פעילות 30

בכוונתנו לקיים מספר אירועים במהלך השנה  .1990 סבמר 6ביום 

 מפורטת תופץ בקרוב.הודעה  –

    

 

 

 

 

 הרחבת הרשת            

   הספר לבריאות הציבור של אוניברסיטת תל אביב, בית –לרשת  והצטרפ       

 כפר כנא, קרני שומרוןבועיינה נוג'ידאת,                               

 , עראבה, סחניןמ.א זבולוןרחובות,  –מתעניינות בהצטרפות לרשת       

  17.2.19 ם ב' של רשת ערים בריאות תתקיים ביו האסיפה השנתית

 9קומה תל אביב, , 19באולם של מרכז השלטון המקומי, רחוב הארבעה 


