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יום למידה – שימוש מושכל במים
יום הלמידה אשר הוקדש לנושא "שימוש מושכל במים" התקיים בבית סוראסקי
בתל השומר בתאריך .2..2.3.33
מטרות היום היו :לחשוף את הסוגיות הקשורות בשימוש מושכל במים ,הן לשתייה
והן להשקיה ,ללמוד על מדיניות משרד הבריאות ,המשרד להגנת הסביבה ודעות
אחרות ולחשוב יחד מה אנחנו יכולים לעשות לקידום השימוש המושכל במים.
ביום הלימודים השתתפו מתאמי בריאות ,נציגי ארגונים חברים ברשת ועובדים
במחלקות מים וסביבה ברשויות .המשתתפים זכו ללמוד על יתרונות השימוש במי
ברז ,השבת שפכים ,טיפול בנחלים וכן תכנון נוף תוך שימוש יעיל במים.
סיכום מפורט של הדברים שנאמרו ביום זה ניתן למצוא באתר הרשת ב:
http://www.healthycities.co.il/siteFiles/13/94/6641.asp

אנו מנסים להקים צוות משימה להכנת תוכנית לשינוי הרגלי צריכת מים.
המעוניינים לקחת חלק בצוות מתבקשים להתקשר אל תחיה.53-5313322 :

הכנות לכנס השנתי – 02.1.11
הכנס השנתי השנה יתקיים בשיתוף עם בית הספר לבריאות הציבור של האוניברסיטה
העברית והדסה.
הכנס יוקדש לנושא "ערים בריאות פועלות לצמצום פערים" ויתקיים בתאריך 31.2.3.33
באודיטוריום של בית החולים הדסה עין-כרם ,בירושלים.

המעוניינים לתרום ולשתף בניסיונם מתבקשים לפנות אל תחיה.53-5313322 :

בריאות התלמיד
בישיבה האחרונה של הצוות המשותף גובשה הצעה אופרטיבית שעיקריה הם:
 החזרת השירות למדינה ,לאחריותה ומימונה.
 מימוש אחריות זו תיעשה באמצעות רשויות מקומיות או בעלויות ,אשר יעסיקו
אחיות.
 לשכות הבריאות המחוזיות תספקנה הכשרה ,תמיכה ,ליווי מקצועי ובקרה.

 ועדה מייעצת תקבע את המדיניות הלאומית ותפקח על מימושה .ועדה זו
תכלול נציגות של משרד הבריאות ,משרד החינוך ,מרכז השלטון המקומי,
נציגויות של איגודים מקצועיים ,נציגי הורים ותלמידים.

מפגש אירופאי של ערים בריאות
המפגש השנתי ( )business meetingשל הרשת האירופית של ערים בריאות
ורשתות לאומיות של ערים בריאות ,בהנהגת ארגון הבריאות העולמי ,יתקיים
השנה בעיר לייז' בבלגיה בתאריכים  31-35ליוני.
כל רשת לאומית מוזמנת לשלוח נציגות הכוללת :המתאם הארצי ,הנציג הפוליטי
של הרשת ,נציג משרד הבריאות ושני נציגים של מתאמי ערים בריאות .המעוניינים
לקחת חלק במפגש זה מוזמנים לפנות למילכה.

הרחבת הרשת
הצטרפו אל הרשת – כפר קרע ,אגודה לבריאות הציבור
מתעניינות – מועצה אזורית שער הנגב ,אופקים

