
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              אפריל
 2021אוקטובר                                                                                               

 

בריאות   ערים  לשלב השביעי  רשת  תוכנית    בישראל התקבלה  של 
 הערים הבריאות של ארגון הבריאות העולמי 

 
של   VII ארגון הבריאות העולמי הכיר ברשת ערים בריאות כחברה מן המניין בשלב ה

ת העבודה המשותפת שנעשתה על ידי חברי הרשת  התוכנית. הכרה זו באה להוקיר א

 .בהכנת תוכנית אסטרטגית ותוכניות פעולה אשר עולות בקנה אחד עם דרישות הארגון
  https://bit.ly/3GEaT40 -המעידים על כך נמצאים באתר הרשת בקישור המסמכים 

 
 הבריאותיות    יוכות ובהשלשינויי אקלים כירה ב מ  רשת ערים בריאות 

 

סי הוטל אשר בבאוקטובר    13-14התקיימה ב  של רשת ערים בריאות    דנא השנתיתסה

ה המטר  ברשויות המקומיות.שינויי אקלים ובריאות הציבור  הסדנא הוקדשה לנווה אילן.  ב

והשלכותיו  היכרותהיתה   האקלים  שינויי  ממשלה עם  משרדי  ידי  על  הנעשה  הכרת   ,

בנושאור מקומיות  לקחימידה  לוכן    שויות  ירושלים  על  בהרי  בוחן השריפה  כמקרה   , .  

הסביבה  אהסדנ מתחומי  מומחים  בהשתפות  רונן  אורלי  ד"ר  ידי  על  ונוהלה  , אורגנה 

מודר  . והבריאות  הרווחה סיור  התקיים  באבנוסף  ובבית  ך  ירושלים  בהרי  השריפה  זור 

מנהל מחוז ירושלים שוני גולדברגר,  , בניהולה של סיגלית רחמן ובלווי  החולים איתנים

הסביבה.   להגנת  משל בכל  במשרד  את  ות  תחנה  שאחת  הרלבנטיים.  אנשיהפגשנו  ם 

  https://bit.ly/3w6vQ2L: בקישור –נמצא באתר הרשת סיכום מפורט של הסדנא 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יה  יבהמשך להכרת נושא האקלים, תקיים הרשת סיור באתר חיר 

 חזור המבוצעת באתר. לצורך הכרת פעילות המ 23.11.21בתאריך   

 

https://bit.ly/3GEaT40
https://bit.ly/3w6vQ2L


 עמק הירדן מ.א. 

 14.9.21מפגש היכרות עם שותפים פוטנציאליים  
 

קטים בעלי עניין לרשת ערים  אשר מנהלים פרוי ,להכרת שותפים פוטנציאליםמפגש ה

 אותה היא מנהלתתכנית אם לאם, הציגה את סמדר ברנד התנהל בזום. יאות, בר

הציגו את המטבח של פסיה, , דור ההמשך של תן בן עמי נירה ויו. שכמנכ"לית העמותה

פועלה  הציגה אתמתכננת גני משחקים,  ,יערה בשן חכםתוכנית הצלת המזון שלהם. 

תאר את  מסלול חדשעמותת  מנכ"ל, רולי חדשלפיתוח כישורי חיים בגני משחקים. 

ובני נוער במסגרות חינוך פורמליות ובלתי פורמליות באמצעות ילדים  תמלהעצפעילותו 

של האגודה למלחמה , מקדמת הבריאות לסיום, הציגה דנה פרוסט . O.D.Tספורט ו 

 מוקדם של סרטן השד. למניעה וגילוי את ההכנות לקראת חודש המודעות בסרטן 

מפורט של פרטי ההתקשרות עם כל אחד מהשותפים הפוטנציאלים נמצא בסיכום ה

  https://bit.ly/3jR3kgRשור: בקיר הרשת, באת, מפגשה

 

 דטן השלמניעה וגילוי מוקדם של סר  חודש המודעות  
 

 . יון חודש המודעות לסרטן השד צויות החברות ברשת קיימו פעילויות מגוונות לרוב הרש

את קיימו הרצאות וסדנאות ויש שחיברו  הוצבו מיצגים ורודים,  רוד,  ווארו מוסדות ציבור בהו

  העלאת המודעות עם יום ההליכה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    פעילות הפורומים האזוריים  

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

מכל   בריאות במועצות אזוריות  פורום אחד של מתאמיהאזורית של משרד הבריאות וכן  

הן  הארץ.   אלה  מפגשים  מהשטחמטרות  צרכים  רשויות ,  להעלות  בין  הדדית    למידה 

 יבנה

 רעות -מכבים -מודיעין 

 מעלה אדומים 

https://bit.ly/3jR3kgR


באזור  קרובות החולים  וקופות  הבריאות  לשכות  עם  הקשר  האחרון  ולפיתוח  ברבעון   .

סיכום  .  2.8.21ב  ,  צפוני-פורום מתאמי בריאות של אזור מרכז  -ם מפגש אחד  התקיי

   https://bit.ly/3jQjd70 מפורט של המפגש נמצא באתר הרשת בקישור:

  ש הקרוב יתקיימו הפגישות האזוריות הבאות: בחוד

 

 

 

 

 הוקמה ועדת מחקר לרשת ערים בריאות   

 

אשר חברים בה נציגי בתי הספר לבריאות הציבור: ירושלים, ועדת מחקר הרשת הקימה 

 תקיימה. התל אביב באוניברסיטת תקשורתהחוג לנציגת ותל אביב, חיפה ובאר שבע 

כל אנשי האקדמיה יש לחשוב לחבר בין האקדמיה לשטח. הוסכם כי , בה פגישה ראשונה

על כן לחבר בין צרכי יש  או פרקטיקום.תואר שני ושלישי סטודנטים שהם מנחים ל

הוכן נייר עמדה על ידי כל המשתתפים במפגש שהינו . האקדמיה והקהילות העירוניות

 קול קורא לאקדמיה מתוך מטרה להגדיל את הקבוצה באנשים מדיסציפלינות נוספות.   

 ומקדמי בריאות  חל המחזור החמישי של קורס ההדרכה למתאמי ה 
 

  28.10נפתח ב  ומקדמי בריאות הכשרת מתאמי עיר בריאה קורס  לשהחמישי מחזור ה

ממגוון רשויות מקומיות   ,תלמידים 30בקורס  .ומתקיים בלשכת הבריאות בעיר רמלה

 הקורס מוכר לגמול .בריאות ותזונאיות של לשכות הבריאות  ותמקדמוכן  ברחבי הארץ

 השתלמות. 

 

 

 

   גיבוש "תוו תקן" )שם זמני( לעיר בריאה      

ודרכי   גיבוש סדרת המדדים להערכת מידת ההטמעה של עקרונות  הושלמה המלאכה של 

מחווני    –  מדד המ.א.ה  -כלי הזה  השם שנבחר ברוב קולות לציון ה  ה. הפעולה של העיר הבריא

 .  איכות העיר הבריאה

    29.10.21 –ום ההליכה העולמי י     

שת, שויות הר צוין ברוב ריום זה 

מבוגרים או  בהליכה של ילדים ונוער ו

חודש  ן בשילוב עם הליכה לציו

 המודעות לסרטן השד.

 הרחבת הרשת         

  מ.א. דרום השרון -הצטרפו לרשת 
 ראש העיןו

 ,  9.11.21  –חיפה  אזור  מתאמי  פורום    ,  2.11.21  –אזור תל אביב  מתאמי  פורום  

 24.11.21  –מתאמי אזור צפון  , פורום  17.11.21  – ירושלים  מתאמי מחוז  פורום  

 

https://bit.ly/3jQjd70

