
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              אפריל
 2020אוקטובר                                                                                          

 

 לוגו חדש לרשת ערים בריאות   
 

 במסגרת בניית האתר החדש לרשת, בוצע תהליך משתף לבחירת לוגו חדש.  

 לאחר בחינת מספר עיצובים נבחר ברוב קולות  

 .עדכני ומרענן לרשת ערים בריאות ישראל ,עיצוב חדש

  

 התמודדות עם שגרת קורונה   

עם   החשיבות המרכזית של הרשויות  מחישה את  , ממגפת הקורונהההתמודדות 

של  חיוניותואת    המקומיות מרבית   ותהבריא  מתאם  תפקידו  יישובי.   / העירוני 

מתאמי הבריאות ברשויות החברות ברשת מהווים גורם מרכזי בפעולת צוותי החירום  

שרשרות ברשויות.   בקטיעת  עוסקים  רובם 

והמבודדים   לחולים  בדאגה  ההדבקה, 

 ובהעברת מסרים לתושבי העיר.  

דואגים גם להיבטים  בד בבד עם עיסוק זה,  

, כחלק משגרת  נוספים של קידום הבריאות

אכילה   –  הקורונה גופנית,  פעילות  עידוד 

לגילוי   בדיקה  לבצע  נשים  עידוד  בריאה, 

השד סרטן  של  המודעות    מוקדם  בחודש 

השד יום    לסרטן  את  מקיימים  אלה  ובימים 

השיתוף   ואת  הרשויות  של  המופלאה  היצירתיות  את  לציין  ראוי  העולמי.  ההליכה 

 .  , ברעיונות ובמוצרים שהופקושנעשה בין החברים ברשת 

 להלן כמה דוגמאות:  

     

 

  



 

 

 

מחזור שלישי של קורס הכשרה למתאמים  ל  יום סחלוקת תעודות      

 ומקדמי בריאות  

ומשרד  בריאות  ערים  רשת  של  המשותף,  ההכשרה  קורס  של  השלישי  המחזור 

אשר הסתיים בצל הקורונה, ניצל חלון הזדמנויות למפגש פנים אל פנים  הבריאות,  

ה מרווחת בנצרת.  במסעד 11.8.20התקיים ב לצורך חלוקת תעודות הגמר. המפגש 

 עודה, מתאמת הבריאות של ריינה ואחת ממשתתפי הקורס, אתאר אותנו אירחה 

 

   ימי למידה משותפים לרשת ערים בריאות ואפשריבריא בעיר    

באמצעות זום.  . ניתן לקיים מפגשי למידה תכופים לשגרת הקורונה יתרונותיש גם 

ימי למידה, בזום, בו השתתפו חברי הרשת, , גם ברבעון האחרון, ארבעה קיימנוכך 

 נציגי הרשויות של אפשריבריא בעיר ואורחים רבים:  

  8.9  -בביוזמת האגף לתזונה במשרד הבריאות, התקיים    –  ביטחון תזונתי בעיר  ▪

יום למידה לשם העלאת המודעות לתפקיד הרשות המקומית בשמירה על ביטחון  

 בקישור שלהלן: –תזונתי של תושביה. מסמך מפורט בנושא וחוסן 

     336933320.pdf-https://govextra.gov.il/media/25818/nd   

הכלכלה, הרווחה, החקלאות,   תרמו את חלקם נציגי משרדי הבריאות,  במפגש זה  

 רח"ל, האקדמיה וסגן ראש 

ב  –  אתגרים בישראל  –אוריינות בריאותית   ▪ ובו למדנו   15.9-המפגש התקיים 
אוריינות   לנוובריאות  מהי  חשוב  זה  דיגיטליתלמה  אוריינות  מהי  ניתן    ,  וכיצד 

הלשפרה.   על  אוריינות  שמענו  לקידום  הלאומי  אזרחים מיזם  בקרב  דיגיטלית 
אשל  , םותיקי כולל   ג'וינט-של  החרדי,  ובמגזר  הערבי  במגזר  אוריינות  על  וכן 

 מהשטח.  דוגמאות
ה  –   49"א  תמ ▪ בריאות.  למוסדות  ארצית  ביוזמת המפגש  תוכנית מתאר  תקיים 

, במטרה לקיים התייעצות עם מתאמי 49את תמ"א , המתכננים "לרמן אדריכלים" 
הבריאות של הרשת. הוצגו בפנינו עקרונות התוכנית, תחזיות גידול האוכלוסייה  

מרתק.    2048עד   דיון  התקיים  הבריאות.  מוסדות  הרחבת  קישור ותרחישי 
 להקלטת המפגש: 

 

https://govextra.gov.il/media/25818/nd-336933320.pdf


XY6kIXc?e=UO895b-https://1drv.ms/v/s!Av2WkIif_lSegm30llKM 
במטרה ללמוד מרשויות שהתמודדו   13.10  -התקיים ב    –  יום למידה מהצלחות ▪

בצורה מוצלחת עם הקורונה. במסגרת זאת  הופיעו ראש עיריית כפר קאסם, ראש 
ת המועצה המקומית ירוחם ומתאמת הבריאות של העיר אשדוד. הרצאתו המאלפ

וניתוח  לדיון  בסיס  שמשה  התנהגותית,  לכלכלה  מומחה  שביט,  טל  פרופ'  של 
 :ההצלחות. קישור להקלטת המפגש

https://drive.google.com/file/d/1MC1t5iMZhEXHDFea_UHykX8uHYWSpb41/view?u

sp=sharing 
 

 
 

  – בישראל   גיל -הושקה חוברת התקציר של "סביבות ידידותיות     

   " מדריך לרשויות מקומיות

במפגש של השולחן העגול, שהתקיים ב 

, הושקה חוברת התקציר בנוכחות  20.10

המשתתפים בהכנתה. בשולחן העגול  

שותפים נציגים של משרדי הבריאות, 

ג'וינט,   –השוויון החברתי, הרווחה, אשל 

נציגי אקדמיה, נציגי ארגונים ונציגי רשויות  

 החברות ברשת. 

את החוברת המלאה והמפורטת נשיק 

 ב. בקרו

בימים אלה נבחנת האפשרות לקיים פיילוט  

מוכנות לאמץ את  במספר רשויות שתהיינה 

 המודל הכוללני המוצג בחוברת.

קישור לחוברת:  

tG?e=EUT4Ea-https://1drv.ms/b/s!Av2WkIif_lSegm7sr02F34p_T   

 

 

 

 

 

 

 

 הרחבת הרשת         

 אור יהודה – צטרפה לרשתה

 רמת השרון  –  מתעניינת בחזרה לרשת

 30שת ערים בריאות חוגגת ר

 )וירטואלי(, בשיתוף עם משרד הבריאות   27  -כנס המזמינה ל

21.12.20 ,9:30-13:30 

 עבר, הווה, עתיד  –ערים בריאות 

 

 

https://1drv.ms/v/s!Av2WkIif_lSegm30llKM-XY6kIXc?e=UO895b
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__drive.google.com_file_d_1MC1t5iMZhEXHDFea-5FUHykX8uHYWSpb41_view-3Fusp-3Dsharing&d=DwMFaQ&c=bw8D93A58cSgXedRoUYFaNvg5iAVftQZmTcV3G3662E&r=XfKL4srqW-kKUFcTaomLazUjZDBCqPBcRTyp-iKC6Nk&m=tt04VzMWUGN7hQIBPf8eOBFTIJEd_yioqQrXPG6AhY8&s=f66Y6qtiljDb_ChV-xDMBKGEFZNxLyoIL2FO26fJFl8&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__drive.google.com_file_d_1MC1t5iMZhEXHDFea-5FUHykX8uHYWSpb41_view-3Fusp-3Dsharing&d=DwMFaQ&c=bw8D93A58cSgXedRoUYFaNvg5iAVftQZmTcV3G3662E&r=XfKL4srqW-kKUFcTaomLazUjZDBCqPBcRTyp-iKC6Nk&m=tt04VzMWUGN7hQIBPf8eOBFTIJEd_yioqQrXPG6AhY8&s=f66Y6qtiljDb_ChV-xDMBKGEFZNxLyoIL2FO26fJFl8&e=
https://1drv.ms/b/s!Av2WkIif_lSegm7sr02F34p_T-tG?e=EUT4Ea

