טיוטה להערות

הצהרת כוונות :שיתופי פעולה בין ערים בריאות לאקדמיה בישראל
אנחנו ,נציגי רשת ערים בריאות ונציגי האקדמיה ,שנתכנסו בכנס השנתי ה 02 -של רשת ערים בריאות
בישראל ,בירושלים 02 ,ליוני ,0222 ,מצהירים על מחויבותנו לקידום שיתופי פעולה בין הערים הבריאות
לאקדמיה לצורך קידום בריאותם של תושבי ישראל.
זאת מתוך הכרה :
-

בערכים משותפים כדוגמת הוגנות ,שותפות ,אחריות ,אוניברסאליות ,קיימות ושקיפות
בצורך של הערים הבריאות בכלים מדעיים לצורך פעילותן
בייחודה של האקדמיה במתן שירות מקצועי בתכנון והערכת תכניות פעולה
ביכולת של האקדמיה ,ובאופן ספציפי בתי הספר לבריאות הציבור ,לקדם את בריאותם של תושבי ישראל
באמצעות מחקר מכוון פעילות ,הכשרת אנשי מקצוע ומתן שירותים לקהילות כדוגמת סנגור
בצורך של האקדמיה בכר פעולה להכשרת סטודנטים וביצוע מחקרים חברתיים-בריאותיים-סביבתיים
ברשות המקומית כמסגרת ארגונית בעלת השפעה על הבריאות וכמהווה גשר לקהילות

לאור זאת ,ובהתבסס על ניסיון בעולם ובישראל ,אנו מודעים לכך כי שיתופי הפעולה יוצרים סינרגיזם לתועלת
כל אחד מהשותפים ו מעצימים את התועלות של אוכלוסיות היעד.
לכן ,אנו קוראים לעידוד שיתופי פעולה בין הרשויות המקומיות לגופים אקדמיים בישראל ,במחקר ,הוראה
ומתן שירותים.
רשת ערים בריאות מציעה לשמש כגוף מגשר לתמיכה בשיתופי הפעולה.
המלצות:
 גופים אקדמיים יכולים לבנות בסיס מידע לקבלת החלטות של רשויות מקומיות ,באמצעות הערכת צרכים
ונכסים וכן לתמוך בתכניות פעולה באמצעות מחקרי הערכה
 בוועדות היגוי של הערים הבריאות יהיו שותפים נציגי האקדמיה
 הכשרת סטודנטים תכלול התנסות בפעילות מעשית במסגרת הרשות המקומית ,במגוון תחומים ,כדוגמת
בריאות הציבור ומקצועות הרפואה ,משפטים ,עבודה סוציאלית קהילתית ,לימודי הסביבה ,תכנון עירוני,
מדעי המדינה ומנהל ציבורי וכו'.
 האקדמיה תעודד מחקרים בעלי פוטנציאל יישומי לקידום בריאות תושבים ,צמצום פערי בריאות ופיתוח
כלים מדעיים לחקר מערכות חברתיות מורכבות
 בכל מוסד אקדמי ימונה רכז קשרי קהילה שיהווה גשר בתוך האקדמיה ובינה לבין גופים חיצוניים לעידוד
שיתופי פעולה
אנו מתחייבים להיות שותפים פעילים ולפעול לאימוץ ההמלצות הללו.
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