סיכום פעילות הרשת בשנת 2015
על פי תוכנית העבודה לשנת  ,2015פעילות הרשת אמורה היתה להתמקד בהחלת האסטרטגיה
 2020של ארגון הבריאות העולמי בערי הרשת ,עם דגש על צמצום פערים ,משילות משתפת
וחוסן קהילתי.
מטרות
עיקריות

 מימוש מטרות התוכנית האסטרטגית ל  2013-15ברשויות הפעילות.
 יישום עיקרי "התוכנית הלאומית לאורח חיים בריא" ברשויות החברות ברשת.
 טיפוח וחיזוק הקשר של הרשת עם משרד הבריאות ומשרדי ממשלה נוספים ,עם ארגונים
לא ממשלתיים ועם תכניות לאומיות הפועלות ברמה המקומית.
 עמידה בדרישות הסף של  WHOלשלב ה.5-
 קידום שותפות בתהליכי תכנון אסטרטגי לפיתוח בריאות וקימות ברשויות החברות ברשת.
 הגברת הנראות של הרשת

סיכום
הפעילות
בהתאם
ליעדים

 .1המשך ביסוס תבנית העבודה המשותפת עם משרד הבריאות ,ומיסוד תבניות עבודה
משותפות עם לפחות  2משרדי ממשלה נוספים (אזרחים ותיקים ,חינוך ,רווחה ,ספורט,
סביבה ופנים) ו 3-ארגונים לא ממשלתיים השותפים ברשת ועיגונם במסמך הבנות.


צוות מוביל משותף למשרד הבריאות ,מ.ש.מ ,רשת ,חידש את פעולתו במהלך השנה
האחרונה



נקבעו קווים מנחים לשיתוף פעולה עם התוכנית למניעת אובדנות



התקיים תהליך של גיבוש הסכמות עם האגודה למלחמה בסרטן – בין היתר סוכם על
פעילות משותפת לקראת היום ללא עישון הבינלאומי – בתהליך ביצוע
 טרם גובשו הבנות כאלה עם משרד החינוך ,הספורט

 .2שילוב הרשת באופן מיטבי יותר בכל ערוצי הפעילות הרלוונטיים של המרכז לשלטון
מקומי
 הרשת שותפה לפורום יו"ר איגודים של מ.ש.מ
 נציגי הרשת שותפים בועדת הבריאות של מ.ש.מ
 קיבלנו מתמחה מטעם קרן אייסף – מירית אהרון
 טרם נעשו מהלכים נוספים על פי התוכנית
 .3לפחות שתי קבוצות משימה ,מבין חברי הרשת ובעלי מומחיות מתאימה ,יהיו פעילות
(בכל נקודת זמן).
 שתי קבוצות משימה פועלות בכל נקודת זמן:
-

ועדה ל"עיר מקדמת תזונה מ.ב.ט.י.ח.ה"

-

שולחן עגול של תוכניות לאומיות הפועלות ברמה המקומית – לקראת סיום
פעולתו ,לאחר שמתגבשות תובנות

 פעל צוות להכנת הכנס השנתי (באקה אל גרבייה)

1

 פעל צוות לגיבוש דרכים להגברת חוסן הרשת (לא השלים המלאכה)
 בסוף  2015הוקם צוות (התפצל ב  2016לצוותי משנה) להכנת אירועי יום ללא עישון
 ריכוז מידע על תכניות מוצלחות בערים הבריאות – נעשה באמצעות השאלון
למתאמים וגובש כחלק מהמדריך של ערים בריאות בישראל– חולק לראשי רשויות
ונציגי ארגונים על גבי דיסק און קי ובאמצעות קישור לאתר הרשת.
 צוות פיתוח משאבים  /קשרים – תוכנן אך לא פעל השנה
 .4קיומה של יחידה ייעודית לקידום עיר בריאה ומקיימת ,עם תקציב ייעודי ,בלפחות 40%
מהרשויות החברות ברשת.


על פי דיווחי המתאמים ב  – 2014-5עושה רושם שמתקרבים ליעד (ללא קיימות)



במהלך  2015נעשה תהליך משתף של הועד עם משרד הפנים לגיבוש תפקיד
המתאם – מנהל יחידת בריאות עירונית/יישובית .התפקיד אושר על ידי משרד
הפנים ופורסם בספר התפקידים.

 .5תוכניות העבודה השנתיות של מתאמי הבריאות העירוניים תהינה בהלימה לתוכנית
האסטרטגית של הרשת ותכלולנה לפחות תכנית אחת שעולה בקנה אחד עם התכנית
הלאומית לקידום אורח חיים פעיל ובריא.
 33 מתאמי בריאות מילאו את השאלון אשר שימש בסיס לכתיבת המדריך .על פי
המידע שהתקבל ,בכל הרשויות האלה פועלים לקידום אורח חיים בריא
 היתה כוונה שכל מתאם יגיש תכנית עבודה ל –  – 2015לא בוצע (חשוב לבצע)
 היתה התקדמות בביצוע פרופילי בריאות עירוניים :ראשל"צ וירושלים סיימו את
איסוף המידע (הדו"ח בתהליך כתיבה) ,אום אל פחם ובאקה אל גרביה סיימו את
איסוף המידע ,רמלה והרצליה – בתהליך איסוף מידע ,רמת גן מתכוננת להתחיל
בפרופיל.
 צוות בין תחומי רחב פועל לגיבוש מתווה ל"עיר מקדמת תזונה מ.ב.ט.י.ח.ה" .טרם
הושלמה המשימה
 .6הרשת תפעל לטיפוח פלטפורמות המתאימות לקידום התקשורת ,העברת המידע,
למידה ,ואינטראקציות הנתפסות כמשמעותיות בין חבריה.
 אתר האינטרנט מתעדכן בימים אלה בעזרתה של מתמחה מקרן אייסף שפועלת בשנת
הלימודים תשע"ו עם הרשת ,כולל קישורים לאתרי הרשויות והארגונים החברים.
 תבנית אחידה לשתילת מידע על ערים וארגונים – מבוצע בימים אלה (פיתוח בעזרת
חברת מיקסרמדיה).
 מיפוי כלל האתרים של הערים החברות ברשת נעשה באמצעות סטודנטית לתואר שני
בבריאות הציבור (סימא ווצלר) כחלק מעבודת המוסמך שלה של הערכת הערים
הבריאות.
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 עבור מתאמי הבריאות הוקם וואטסאפ – פעיל.
 מפגשים אזוריים :התקיים מפגש מתאמי דרום ומפגש מתאמי צפון (בצפון מתקיימים
מפגשים עתיים של המתאמים הרלבנטיים).
 ימי למידה  /סדנאות :שני מפגשים בנושא תוכניות אפשריות ליישום ,סדנא בת יומיים –
עיר חכמה ותקשורת שיווקית
 פגישות של פורום מתאמים עם לשכות בריאות – התקיים רק במסגרת מפגש מתאמי
דרום .טרם נבנה מערך למפגשים קבועים בכל מחוז/נפה
 מפגש בעיר מארחת – התקיים בראשל"צ
 כנס שנתי בבאקה אל גרבייה
 חדשות רשת  4 Xלשנה
 לא התקיימה פעילות של "קהילות עשייה" שהוקמו במהלך קורס ההכשרה
 80% .7מהרשויות החברות ברשת תעמודנה בדרישות  WHOבאזור האירופי
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 קיים מיפוי רשויות פעילות/לא פעילות – בסוף  45 :2015רשויות חברות ,מתוכן  7לא
עומדות כלל בדרישות  )15.5%( WHOועוד  5אשר ממלאות חלקית את הדרישות
(.)11%
 היתה כוונה להכין תוכנית פעולה לשדרוג עבודת הרשויות עד לכדי עמידתן בדרישות,
כולל הטמעת השימוש במדריך "עיר בריאה ומקיימת – קווים מנחים להכנת תוכנית
אסטרטגית"– לא בוצע
 הכנה והוצאת תעודה (תו תקן?) לערים שעומדים בדרישות – לא בוצע
 .8תכנון אסטרטגי כולל ליישום "בריאות וקיימות" יושלם ב  2 -ערים  -בהלימה עם
אסטרטגית  2020של ארגון הבריאות העולמי


הוחל מהלך עם צ.א.ל.ה במטרה להכין תכנית אסטרטגית המתבססת על נתוני
הפרופיל – בתהליך במעלות תרשיחא ,היו גישושים בפתח-תקווה – לא התקדם

 5 .9ערים תעסוקנה ביישום מדיניות של "עיר נקייה מעישון" כולל ביצוע תהליך הערכה
למועילות התוכנית.


מספר ערים החלו במהלך משתף למימוש התוכנית :קרית גת ,רמלה ,אשדוד,
ירושלים ,הרצליה .לא היתה התקדמות בנושא במהלך ( 2015מושם דגש ב )2016

 1דרישות  WHOמערים חברות ברשת לאומית:
 .1מחויבות פוליטית של ראשי העיר לפעול להשגת בריאות לכל ולאמץ את הצהרת זגרב
 .2תשתית ארגונית :מתאם בריאות עירוני ,פוליטיקאי אחראי ,ועדת היגוי בין מגזרית ,משאבים מיועדים
ותמיכה משרדית
 .3תוצרים :מגוון של פעילויות – לצמצום פערים ,לקידום אורח חיים בריא ,תמיכה בקבוצות פגיעות ,תכנון
אורבאני בריא .דיווח שנתי לרשת.
 .4רישות – השתתפות בפעילויות הרשת
 .5תשלום דמי חבר לרשת.
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טרם גויסו משאבים לנושא



טרם הוחל בליווי ערים בהטמעת המדיניות

 .10פעילות הרשת תפורסם בערוצי התקשורת הכתובה ,האלקטרונית והמשודרת


היתה כוונה להכין תוכנית תקשורת – טרם בוצע

 .11יורחב הבסיס התקציבי של הרשת
צוות פיתוח משאבים  /קשרים – תוכנן אך לא פעל השנה
היה ניסיון לאתר קרנות מתאימות – לא צלח
פעילויות
נוספות

 קורס הכשרה למתאמים – הושלם בתחילת 2015
 נציגי הרשת הופיעו בכנס העירוניות ,בעכו
 הופק מדריך – לציון  25שנות פעילות הרשת

רשויות



הצטרפו השנה :בני ברק ,רמת גן ,מבשרת ציון ,קצרין ,שפרעם

וחברים
חדשים



חידשה פעילותה  -עכו



מתעניינות :ביתר עילית ,ערד ,גבעת זאב ,ראש העין ,שערי תקווה ,לוד

בנוסף לתוכנית העבודה ב  2015בהתאם ליעדים שנוסחו ,הוחלט ב  2015לבצע גם את היוזמות
שלהלן:

צוותי משימה חדשים
נושא

יו"ר  /אחראי

יום הבריאות
העולמי

אילנה שמלה
ללום

הערות

משתתפים
עדי חמו ,יהודית טופל ,מרגלית שילה,

נעשו ניסיונות לקיים יום זה –

כוכי נדב ,קארן ברונר ,דר' סיהאם

לא צלחו

כעכוש-עטמנה ,נג'אח ג'בארין ,מיכאל
אוחיון ,אתי אביר ,מרינה מאיר

ריכוז מידע על
תוכניות מוצלחות

דר' סיהאם כעכוש-עטמנה ,נג'אח
כוכי נדב

ג'בארין ,לילך מלויל ,סוזן לימון

בערים בריאות
פיתוח משאבים/
קשרים

כוכי נדב

חוסן הרשת
מילכה

דר' סיהאם כעכוש-עטמנה ,נג'אח
ג'בארין
ענת תבורי ,רונה פוירינג ,אילנה

הוקם צוות (מדווח לעיל) למד

שמלה ללום ,כוכי נדב ,מרינה מאיר,

את הנושא ,קיים התייעצות

שוש גן נוי

במסגרת יום למידה – לא
השלים המלאכה
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