
 

 

  בס"ד

  

עיריית בני ברק הצטרפה בימים אלו לארגון "רשת ערים בריאות", שמטרתו לגבש תכנית 

בריאות מסודרת שתסייע במגוון פעילויות לשדרוג בריאות הציבור בתחומי הסביבה, החינוך 

מרכז  מטעם כך נמסר בכינוס ההשתלמות השנתי -הבריאותי, ימי למידה, כנסים וסדנאות

מתושבות העיר, במלון ניר  150שהתקיים בהשתתפות  ,בבני ברק האשהמידע לבריאות 

  עציון.

על הצטרפות  העירייה למסגרת זו מסרה בכינוס רו"ח שושנה גולדפינגר, מבקרת העירייה 

בבני ברק בעקבות החלטת מועצת העירייה, לפי הצעתו  האשהויו"ר מרכז המידע לבריאות 

ך זייברט, ראש העיר, במטרה לפעול בתחומי הבריאות, בליווי מקצועי שוטף של הרב חנו

הנוטלות חלק ב"רשת ערים  ,ומאתגר של ידע עשיר המוכר בעיריות רבות ברחבי העולם

בריאות" והכנת תכנית שנתית שמיועדת לקדם את בריאות האוכלוסיה ולצמצם פערי 

  חולים וארגוני בריאות.-ד הבריאות, קופותמשרכבריאות, בשיתוף עם גופים בריאותיים שונים 

ברק, שביזמתה ובראשותה של רו"ח שושנה - המרכז למידע לבריאות האישה בבני

גולדפינגר, מבקרת העירייה מרחיב את פעילותו, ובנוסף למתן מידע טלפוני בנושאי בריאות 

קבועות, פנים לנשות הציבור החרדי, באמצעות השתלמויות -אל-הוא גם מעביר מידע פנים

, 18מרכז המידע, הפועל זה שנים אחדות במבנה עירוני שברחוב יואל  בתנאי פנסיון מלאים.

מפעיל קו טלפוני וספרייה בריאותית גדולה, וניתן לעיין ולשאול ספרים במגוון נושאים 

רפואיים. את הספריה מתפעלת מתנדבת המסייעת באיתור החומרים המתאימים בספריה, 

כשהמטרה היא לאפשר לציבור הנשים, ובעיקר בשל היותן אחראיות לגידול בכל נושא רפואי 

תחומי בטרם הגיען למרפאות. הפונות משאירות -הילדים בבית, לקבל מידע נגיש, כללי ורב

  את שאלותיהן במענה קולי ומקבלות תשובות, לאחר בירור מקיף, במעטפה לביתן.

, מאלעד, מגבעת שמואל, ודיעין עיליתממברק, אך ישנן גם -רוב הפונות הן תושבות בני

יעקב. המרכז, בשיתוף מח' הבריאות העירונית שבראשות הרב פרץ - תקוה ומבאר-מפתח

אברמוביץ, חבר הנהלת העירייה ובהנהלת הרב אליהו קוריץ ועם מח' הספורט שבהנהלת 

כינוס שנתי וימי השתלמות וסדנאות בריאות במלון ניר עציון,  עורכים ,מר מאיר שטיינרייך

 בתנאי פנסיון מלאים. הכינוס מתקיים בעידודו ובתמיכתו של הרב חנוך זייברט, ראש העיר.

עילית -עילית, מודיעין-ברק, ירושלים, ביתר-בהשתלמות נוטלות חלק נשים חרדיות מבני

כני ההרצאות המקצועיות והן את ההערכות ואשדוד, במגוון גילים רחב, שמשבחות הן את ת

הארגונית המעולה. ההשתלמות מיועדת לנשים בעלות תפקידים, בוגרות קורסים של מרכז 

  המידע ומתנדבות, שמשתתפות זה כבר כמה שנים בכינוסים מעין זה.

למשתתפות ימי ההשתלמות נמסר מידע עדכני על זכויות אזרחים וותיקים בתחומי הבריאות 

מידע על פוליסות רפואיות מגב'  ;זוהרה כהן מהמשרד הממשלתי לאזרחים וותיקיםמהגב' 

פנינה וינשטיין, נציגת חב' "איילון" וסדנאות בחסות "מכבי שירותי בריאות" ע"י גב' מרים 

שאול, פיזיותרפיסטית מוסמכת ובנושא תזונה בריאה ובישול בריא וחוויתי ע"י גב' לאה ברזל, 



 

 

זהבה גב' . כמו"כ הרצאה מרתקת על "השמחה ככוח מרפא" ע"י בדגש על מתכוני שבת

  פביאן, משמחת רפואית.

פאנל יחודי, בתחומי בריאות האישה החרדית, שהינה צרכנית הבריאות במעגל החיים 

, לאשהבמשפחה, התקיים בהנחייתה של רו"ח שושנה גולדפינגר, יו"ר מרכז הבריאות 

שניידר, עיתונאית בכירה  ערים בריאות; גב' יעל ין, יו"ר רשתחבהשתתפות ד"ר מילכה דונ

ב"המודיע" שדיברה על הצורך בבדיקה מקצועית של כל רופא אלטרנטיבי, כדי למנוע 

לה מזרחי, מדריכה בבי"ס לאחיות בבי"ח "לניאדו" עמדה בדבריה על ישרלטנות. גב' אי

שלמה -רופ' יזהר בןכדי למנוע הדבקת מחלות. פ ,הצורך בהקפדה על נתינת חיסונים לילדים

אילן ומנהל יחידה בבי"ח פוריה שבטבריה פתח את דבריו שעל -מבי"ס לרפואה באוני' בר

הרופאים לדבר לפציינטים חרדיים לפי עולם מושגיהם ולא ללמד אותם איך לחיות, והרצאתו 

  המקצועית התמקדה בנושא חיידקי מעיים בבריאות האדם.

  

  בברכה,

  אברהם טננבוים

  ייה ודוברהמזכיר העיר


