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קורס אוריינות בריאותית לציבור גדול של נשים מתקיים, לראשונה, ע"י מרכז המידע 
ברק, הפועל בכל ימות השנה במסגרת התחנה העירונית -לבריאות האישה בבני

 .18לבריאות המשפחה שברחוב יואל 

-ע לבריאות האישה בבניהמרכז למידפעילות זו הינה הרחבת הפעילויות המגוונות של 
 ,ברק, שביזמתה ובראשותה של רו"ח שושנה גולדפינגר, מבקרת העירייה שנבחרה

לאחרונה, להנהלה הארצית של רשת ערים בריאות בישראל, ובנוסף למתן מידע 
פנים לנשות הציבור -אל-פנים ניתן גם. 03-6787377טלפוני בנושאי בריאות בטל': 

 בועות, בתנאי פנסיון מלאים.החרדי, באמצעות השתלמויות ק

מרכז המידע, הפועל זה שנים אחדות במבנה העירוני של התחנה לבריאות המשפחה, 
 7 -5מפעיל קו טלפוני וספרייה בריאותית גדולה, הפועלת בימי רביעי, בין השעות 

אחה"צ, וניתן לעיין ולשאול ספרים במגוון נושאים רפואיים. את הספריה מתפעלת 
עת באיתור החומרים המתאימים בספריה, בכל נושא רפואי מתנדבת המסיי

כשהמטרה היא לאפשר לציבור הנשים, ובעיקר בשל היותן אחראיות לגידול הילדים 
תחומי בטרם הגיען למרפאות. הפונות משאירות -בבית, לקבל מידע נגיש, כללי ורב

לביתן. את שאלותיהן במענה קולי ומקבלות תשובות, לאחר בירור מקיף, במעטפה 
ב המידע, הרואות לבריאותן ולבריאות משפחתן, בבחינת ינשים רבות נעזרות במרכ

"נפש בריאה בגוף בריא", והצורך להתעדכן בנושאים רפואיים, הנותנים מענים 
 לבעיות שונות המתעוררות בקרב בני משפחה.

ספר, מאלעד, מגבעת שמואל, -ברק, אך ישנן גם מקריית-רוב הפונות הן תושבות בני
יעקב. המרכז, בשיתוף מח' הבריאות העירונית שבראשות הרב -תקוה ומבאר-מפתח

פרץ אברמוביץ, חבר הנהלת העירייה ובהנהלת הרב אליהו קוריץ ועם מח' הספורט 
י וימי השתלמות וסדנאות בריאות, עורכים כינוס שנת, שבהנהלת מר מאיר שטיינרייך

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

ברק, מתקיים בראשותה של -קורס האוריינות החדשני, המתקיים בבית בגנו שבבני
רו"ח שושנה גולדפינגר, מבקרת העירייה ויו"ר הארגון לבריאות האישה במגזר 

וצוות המתנדבות, והן השכילו לבחור נושאים וחידושים בשדה הרפואה,  החרדי
וכל נושאי  הקורס אושרו ע"י גדולי  ,המסייעים במימוש זכויות המשפחה לבריאות

 הרבנים.

מגוון הנושאים בקורס מתפרש על פני תחומי עניין שונים, והמרצים הינם אנשי 
מושגים וחידושים בתחומים  מקצוע מומחים, והם מסבירים באמצעים ויזואליים

שונים, כמו: סל התרופות, בית בטוח, מעגלי שינוי לאורח חיים בריא, אבחון מחלות, 
הטיפול בהן והאפשרויות השונות למניעתן, רפואה בגיל השלישי, פיקוח על מערכות 
האכילה, חידושים מעניינים בשיקום הפה, ברפואת עיניים, לקויות שמיעה, טיפול 

 מערכות רפואיות. םרכים מיוחדים ותקשורת עבילד בעל צ

 בכבוד רב,

 אברהם טננבוים

 מזכיר העירייה ודוברה


