הזמנה
לכנס השנתי ה 25-של רשת ערים בריאות בישראל
בשיתוף עיריית ראשון לציון

"ערים מנהיגות שינוי -
בריאות מוניציפלית בעידן גלובלי"
יום שלישי ,י״א חשון תשע״ח31.10.17 ,

לאגו ,פארק האגם ,רח׳ המאה ועשרים  ,6ראשון לציון מערב
תכנית הכנס:
8:15-9:00

התכנסות ,רישום וכיבוד
דברי פתיחה והנחייה :גב' יפעת מאירוביץ-יפת ,חברת מועצת העיר ראשון לציון

9:00-9:30

ברכות:
		
מר דב צור ,ראש עיריית ראשון לציון
ח"כ הרב יעקב ליצמן ,שר הבריאות
מר חיים ביבס ,יו"ר מרכז השלטון המקומי
דר' מילכה דונחין ,יו"ר רשת ערים בריאות בישראל

9:30-11:00

מושב ראשון :בריאות מוניציפלית בעידן גלובלי

• "טכנולוגיה וקיימות לצד חדשנות ומובילות" גב' סיון יערי ,יזמת חברתית ואשת 			
עסקים המובילה את מהפכת האנרגיה הסולרית באפריקה.
• תהליכים ואתגרים בבריאות וסביבה בראשון לציון ,גב' יפעת מאירוביץ-יפת			 ,
חברת מועצת העיר ראשון לציון ויו"ר ועדת היגוי עיר בריאה
וגב' כוכי נדב ,מתאמת הבריאות העירונית.

 11:00-11:30הפסקה ,סיור בתצוגת הכרזות ,כיבוד קל
11:30-12:30

מושב שני :מדברים מהשטח
•
•

•
•

•
12:30-14:30

חברי הועדה המארגנת (לפי א'-ב')

מר אופל איב ,מנהל מחלקת בטיחות ומתאם בריאות עירוני ,עיריית נתניה
גב' אלינסון סמדר ,מקדמת בריאות ,מכבי שירותי בריאות
גב' בן שחר אנט ,מנהלת קשרי חוץ ,עיריית ראשון לציון
גב' גולדפינגר שושנה ,נציגת עיריית בני ברק ברשת ערים בריאות
דר' דונחין מילכה ,יו"ר רשת ערים בריאות בישראל
גב' מאירוביץ–יפת יפעת ,חברת מועצת העיר ראשון לציון ויו"ר ועדת ההיגוי
גב' מלוויל לילך ,מנהלת הכשרה בקידום בריאות ,המחלקה לקידום בריאות ,משרד הבריאות
גב' נדב כוכי ,מתאמת הבריאות העירונית ,עיריית ראשון לציון
גב' סומך טליה ,דוברת עיריית ראשון לציון
גב' קופיטו מירב ,מנהלת תחום הדרכה וקשרי חוץ ,אגף נוער וצעירים ,עיריית ראשון לציון
גב' קרבטרי תחיה ,רכזת מנהלית ,רשת ערים בריאות
גב' שבתאי בלחסן מירב ,מנהלת אגף איכות הסביבה ,עיריית ראשון לציון
גב' שילה מרגלית ,מקדמת בריאות ,לאומית שירותי בריאות
גב' שמלה-ללום אילנה ,רכזת מקצועית ,רשת ערים בריאות
גב' שקורי דפנה ,מנהלת מנהל קהילה ,עיריית ראשון לציון

תו תקן " ,"Respectגב' סופיה גורדייב בשיתוף עם 'עיר ללא אלימות' ,אילת
			
'עושים ליגה' – קבוצות הכדורסל של עמותת אנוש ,גב׳ מיכל ויירון ,MSW
מקדמת בריאות ארצית ,עמותת אנוש.
			
העברה בין-דורית  -סבתות מקדמות בטיחות ילדים ,גב' מיכל בר-דורון,
גב' תמי גולדנסקי ,גב' נטלי ניר וגב' גליה שפריר-ציונוב ,ארגון 'בטרם'.
			
באשדוד תופסים גל בריא בחוף נקי  -תוכנית התערבות לעידוד התנהגות
בריאה בשמש ,גב' קארן ברונר ,M.Sc HPE ,מנהלת המחלקה לקידום בריאות			 ,
אגף הרפואה ,אסותא מרכזים רפואיים וגב' אילנה שמלה ללום  ,MAמנהלת
מחלקת הבריאות לשעבר ,עיריית אשדוד.
			
הערכת תכנית הפיילוט רשות פעילה ובריאה ,במסגרת התכנית הלאומית
לחיים פעילים ובריאים – ֶא ְפ ָׁש ִר ָיּב ִריא ,גב' לירי פינדלינג אנדי ,משרד הבריאות.

מושב שלישי :בניחוח בינלאומי

• "מינסטר עיר בריאה מ – 1997-ארוכה הדרך ליישום יעדי אוטווה" -
דר' אקסל איסק ,נציג העיר מינסטר ,מהמחלקה לבריאות הציבור בעיריית מינסטר,
גרמניה ,עיר תאומה לראשון לציון( ,הרצאה באנגלית עם תרגום סימולטני)
Dr. Axel Iseke, MPH, Medical Doctor and Health Care professional
 Health Planning, Public Health Department, City of Munster, Germany""Munster, Healthy City since 1997 – It’s a long way to the aims of Ottawa

• "שגרירים של בריאות" – מודל האו"ם בוגרי ראשון לציון ,תכנית המבקשת לדמות את
פעולות הוועדות השונות של האו"ם .בכנס יציגו בוגרי תכנית מודל האו״ם את הרצוי
והמצוי ביישום תכנית ״ערים בריאות״ באירופה.
• דברי סיכום
14:30

ארוחת צהרים

השתתפות בכנס מותנית בהרשמה מראש.
נא למלא הטופס בקישור שלהלן
https://goo.gl/forms/sCbRhVRoIa8SSpez2

לרשות המגיעים ברכבת לראשון לציון יעמוד אוטובוס ייעודי,
ללא תשלום ,בתחנת רכבת משה דיין ,בשעה  8:20ובשעה .8:45

