
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              אפריל
 2021 יולי                                                                                                    

 

   קורס הכשרה למתאמי ומקדמי בריאות מחזור נוסף של   הסתיים   

הבמ  20-  ב הסתיים  האי  קורס  רביעי  מחזור  בריאהשל  עיר  אפשריבריא  למתאמי   ,

נציגי רשויות מקומיות ומשרד   30השתתפו    , שהתקיים בזום,בקורס  ומקדמי בריאות.

   הבריאות. בימים אלה מתכוננים למחזור חמישי של הקורס. הודעה על כך תצא בקרוב.

 

 31.5.21 – היום הבינלאומי ללא עישון  
 

היום הבינלאומי ללא עישון צוין השנה, הן ברמה הארצית והן במסגרת הרשויות המקומיות  

ברשת.   היוםסיסמהחברות  מעישון  ת  להשתחרר  בוחרים  ה  .הייתה    31.5.21  -ביום 

הקואליציה  בהובלת  כנס,  התקיים 

"משנים נורמה    בנושא:למניעת עישון,  

הבריאות  את  חברתית".   ארגון  ברכת 

נציג   טיראן,  מישל  דר'  הביא  העולמי 

של   האירופי    בישראל. ארגון  ההסניף 

אלרעי שרון  שירותי פרייס-ד"ר  ראש   ,

דברה משרד הבריאות  ב  בריאות הציבור

על תפקיד הרגולטור בשינוי הנורמה וגב' אורלי אבינועם ממשרד החינוך דברה על תפקיד  

על ידי הוצגו עבודות חדשות שבוצעו  מערכת החינוך בשינוי עמדות בנושא. במהלך הכנס  

בנושא  רב שיח בהנחיית ד"ר יעל בר זאב  סטודנטים בבתי ספר לבריאות ציבור וכן התקיים  

 .  "ה לקובעי מדיניותאג`נד –פני עתיד "

   https://bit.ly/3zULsqWסיכום מפורט מופיע באתר הרשת, בקישור: 

 סגרותרוב הרשויות החברות ברשת קיימו פעילויות לציון היום ללא עישון. הן פעלו במ

של   לקט  עסקים.  בעלי  עם  העיר,  ברחבי  הסברה  בפעילויות  הפעילויות  מהחינוך,  גוון 

   https://bit.ly/3fhfqNJשנעשו ברשויות מופיע באתר הרשת, בקישור: 

 

 שבוע המודעות לבריאות העור לקראת  
 

התקיימה פגישה כל שנה בחודש יוני,  ערך בנש  ,שבוע המודעות לבריאות העורלקראת  

  בסרטן כדי להעלות את המודעות לחשיבות של אבחון מוקדם עם נציגי האגודה למלחמה  

, מקדמת הבריאות של דנה פרוסטגב'  .  וכדי לתת כלים למתאמי הבריאות כיצד לעשות כן

אצלם כניות השונות הקיימות  ובפני המתאמים את הת  ההציג  ,האגודה למלחמה בסרטן

 ,מנהל מחלקת הבריאות בהרצליה  ,בנושא וכן חומרים להסברה ולימוד לתושבים. עדי חמו 

עם האגודה למלחמה  בריאות העור  והפעילויות שבוצעו בתחום  הניסיון הרב  על  סיפר 

 .בחופי הים וברחבי העיר  ,בגינות ציבוריות בבתי ספר ,בסרטן ועם מתנדבים בעיר 

 

https://bit.ly/3zULsqW
https://bit.ly/3fhfqNJ


 

   עיר מארחת  – נתניה  

המפגש הראשון, פנים אל פנים, לאחר כשנה וחצי 

זום רבים, התקיים ביד לבנים בנתניה, של מפגשי  

הטיי על  ומשקיף  מרהיב  פארק  בתוך  ת להשוכן 

 חברי הרשת. 30היפה של נתניה. השתתפו כ 

למשתתפיםהבמפגש    הוצגו  פעילויות    מרתק 

בעירייה. ש שונות  מחלקות  ביוזמת  בעיר    נעשות 

תיק  גב'  של    םבניצוח מחזיקת  גרינפלד,  תרצה 

מתאם הבריאות,    ומר איב אופל,הבריאות בעיר  

חוסן   המקדמת  ספורט  פעילות  על  לשמוע  זכינו 

בריא בנתניה, ביקרנו גם    עירוני   חברתי, על פיתוח 

בגלריה העירונית בתערוכת הצילומים של איכות 

 סביבה וסיירנו במרכז הצעירים. 

מפורט   בקישור  נמצא  סיכום  הרשת,  באתר 

  tps://bit.ly/2VhxzUCht  שלהלן:

 

 קשת המזון החדשה  – למידה יום   
 

,  6.7.21  -, שהתקיים בבמפגש למידה משותף, לחברי רשת ערים בריאות ואפשריבריא

בקבוצות   שנעשתה  בעבודה  ומשמעותה.  לבנייתה  הרקע  החדשה,  המזון  קשת  הוצגה 

מפורט   סיכום  המקומיות.   ברשויות  להטמעתה  באשר  רעיונות  הועלו  הזום(,  )בחדרי 

   oB7Fhttps://bit.ly/2Vpוקישור למצגות נמצא באתר הרשת, בקישור: 

 
 

 

   גיבוש "תוו תקן" )שם זמני( לעיר בריאה      

 עומד להשלים את משימת בניית ומשרד הבריאות    נציגי אפשריבריא,  צוות של נציגי הרשת

שתי מדד מרכב שמאפשר דרוג רשויות על פי מידת ההטמעה של עקרונות העיר הבריאה.  

בירושלים   הציבור  לבריאות  הספר  מבית  לקחו  סטודנטיות  במסגרת אשר  במשימה,  חלק 

על סקר הפיילוט  .  , סייעו לנו להשלים את המלאכההשני  פרקטיקום שנדרש בלימודי התואר

מתאמי בריאות. כעת יש   19הכלי המתגבש, השיבו  שבצעו לצורך בחינת מהימנות ותוקף  

ממדים אשר מתארים, באמצעות 'תרשים מכ"ם', דפוסי עבודה,    6בידנו אוסף מדדים שיוצרים  

תנאים מאפשרים ותפוקות אחדות. כל ממד נמצא בעל מהימנות פנימית וכן נמצא תוקף מבנה 

וכי כל  למדדים אלה. על פי הפיילוט ברור שקיימת התפלגות של הציונ ים על פני התרשים 

 בשבועות הקרובים נוכל להציג את הכלי המלא ואופן השימוש בו.רשות יוצרת תבנית שונה. 

 בינתיים אנחנו עסוקים בבחירת השם המתאים למדד. הוצעו עד כה שלשה שמות:

 מחווני איכות העיר הבריאה,  –מדד האיכות של העיר הבריאה, מדד המ.א.ה  –מהל"ב 

 הטמעת עקרונות רשות בריאה. –ב מדד הע.ר.

 מה דעתכם? אנו שוב פונים אליכם להציע הצעות. 

https://bit.ly/2VhxzUC
https://bit.ly/2VpoB7F


 

להחליף את המושג  סייעו לנו    אאנ  –אנו פונים בזאת אל כל הקוראים  

אנא הציעו שם הולם יותר לכלי המדרג את הרשויות, כאמור    -"תוו תקן"  

 .לעיל

 

    חידוש פעילות הפורומים האזוריים  

החלוקה האזורית  פורומים על פי    7-פצל לשבנוסף על פעילות כלל הרשת, נתהוחלט  כאמור,  

מטרות מכל הארץ.    בריאות במועצות אזוריות  פורום אחד של מתאמישל משרד הבריאות וכן  

ולפיתוח הקשר    קרובות  למידה הדדית בין רשויות,  להעלות צרכים מהשטחמפגשים אלה הן  

  מפגשים כאלה.  3. ברבעון האחרון התקיימו  עם לשכות הבריאות וקופות החולים באזור

סיכום מפורט  .  8.6.2021נפגש ב  רום מתאמי בריאות ברשויות המקומיות באזור הדרוםופ

   di0pRhttps://bit.ly/3iשל המפגש נמצא באתר הרשת בקישור: 

, עסק בעיקר בתוכנית המתאר הארצית למוסדות 19.7.21התקיים ב  פורום מועצות אזוריות

 (. סיכום מפורט של המפגש נמצא באתר הרשת בקישור:49בריאות )תמ"א 

https://bit.ly/3lhTC8A   

. עסק בעיקר בשיתוף  28.7.21 התקיים ביוםדרומי -פורום מתאמי בריאות של אזור מרכז

  במידע והתנסויות. סיכום מפורט של המפגש נמצא באתר הרשת בקישור:

https://bit.ly/3zXj9rU   

 

 

 

 

 

 

 

 הרחבת הרשת         

 וצקין וקריית ביאליק. קריית מ – רשתחברותן בחידשו 

 מ.א. דרום השרון  –בתהליך הצטרפות 

 : פעילות הרשת ברבעון הקרוב – נא סמנו ביומנכם 

 עם משרד הבריאות לכבוד ראש השנה  מת כוסית רה  –  30.8.21

 מפגש עם שותפים פוטנציאליים לפעילות ברשויות המקומיות   –  14.9.21

 לחברי הרשת   סדנא בת יומיים   – 13-14.10.21

 נה בקרוב.צהזמנות מפורטות תופ
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https://bit.ly/3idi0pR
https://bit.ly/3lhTC8A
https://bit.ly/3zXj9rU

