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משרד
הבריאות

הזמנה
לכנס השנתי ה-21 של

 רשת ערים בריאות בישראל
בשיתוף עם עיריית חיפה

מנהיגות ומשילות משתפת 
לקידום בריאות

וקיימות

 • דר' בר-זאב יעל, רכזת מקצועית, רשת ערים בריאות
 • גב' ג'בארין נג'אח, מתאמת בריאות, עיריית אום אל פחם

 • גב' גולדברג יולין, מתאמת בריאות עירונית, אגף לתכנון אסטרטגי ומחקר, עיריית חיפה
 • גב' גן-נוי שוש, המחלקה לחינוך וקידום בריאות, שירותי בריאות כללית

 • דר' דונחין מילכה, יו"ר הועד המתאם, רשת ערים בריאות בישראל
 • גב' מלוויל לילך, המחלקה לקידום בריאות, משרד הבריאות

 • גב' נישליס ענבל, רכזת תוכנית חיפה פעילה ובריאה, אגף לתכנון אסטרטגי ומחקר, עיריית חיפה
 •  גב' סלע ברכה, מזכיר העיר חיפה

 • גב' קרבטרי תחיה, רכזת מנהלית, רשת ערים בריאות
 • דר' רנד גלית, ראש תכנון אסטרטגי ומחקר, עיריית חיפה

• גב' שנער-פרץ חגית, מנהלת טקסים ואירועים רשמיים, עיריית חיפה

בהשתתפות:
עמותת הליגה 

למניעת מחלות 
ריאה ושחפת 

בישראל



תוכנית הכנס

נשמח לראותכם!

התכנסות, רישום וכיבוד  08:45-09:30

דברי פתיחה והנחיה: גב' ברכה סלע, מזכיר העיר חיפה  09:30-10:00
ברכות:   

דר' מילכה דונחין, יו"ר הועד המתאם, רשת ערים בריאות בישראל  
מר שלמה דולברג, מנכ"ל מרכז השלטון המקומי  

פרופ' רוני גמזו, מנכ"ל משרד הבריאות  
מר יונה יהב, ראש העיר חיפה  

מושב ראשון: מנהיגות ומשילות משתפת לקידום בריאות  10:00-11:45
הצגת האורחת: פרופ' אלכס לבנטל, מנהל המחלקה ליחסים בינלאומיים,           

משרד הבריאות   
הרצאת אורחת: פרופ' אילונה קיקבוש, מנהלת תוכנית בריאות עולמית    
במכון ללימודים בינלאומיים ופיתוח, בג'נבה – על אסטרטגית 2020 של    

ארגון הבריאות העולמי – מסגרת המדיניות האירופית לשיפור מנהיגות    
 ומשילות משתפת לבריאות )באנגלית, עם תרגום סימולטני(

Guest speaker: Professor Ilona Kickbusch, Director of the Global 
Health Programme at the Graduate Institute of International and 
Development Studies, Geneva - WHO health 2020 - European 
policy framework for Improving Leadership and Participatory 
Governance for Health 

רב שיח ראשי רשויות בהנחיית פרופ' אילונה קיקבוש:
 • גב' חדוה אלמוג, מ"מ וסגנית ראש העיר חיפה

• עו"ד מורסי אבו מוך, ראש עיריית באקה אל גרבייה  
• גב' נעמי צור, סגנית ראש עיריית ירושלים  

הפסקה, סיור בתצוגת הכרזות, כיבוד קל  11:45-12:15

מושב שני: שותפויות בין תחומיות והתנהלות משתפת לקידום בריאות     12:15-13:45
וקיימות - מנחה: גב' גבי בר-זכאי, סגנית ומ"מ ראש עיריית מעלה אדומים   
• תוכנית 2020 של משרד הבריאות – פרופ' איתמר גרוטו, ראש שירותי   

בריאות הציבור, משרד הבריאות
• המועדון החיפאי למקומות עבודה מקדמי בריאות – דר' גלית רנד,   

ראש תכנון אסטרטגי ומחקר, עיריית חיפה, דר' דורון מנצ'ל,
יו"ר המועדון ומר קובי מנור, מנהל מרחב חיפה והצפון, בנק דיסקונט   

• עיר נקייה מעישון – דר' יעל בר-זאב, רכזת מקצועית, רשת ערים   
בריאות בישראל

• קידום בריאות במערכת החינוך באום אל פחם – גב' נג'אח ג'בארין,  	
מתאמת הבריאות העירונית, עיריית אום אל פחם

• תכלול וניצול נכון של משאבים ברשות המקומית – מר כפיר מעוז,  	
המתכלל העירוני ומנכ"ל רשת המתנ"סים בקריית שמונה

ארוחת צהרים  13:45-14:30

מושב שלישי: מנהיגות משתפת תושבים –  14:30-16:00
מנחה: פרופ' ארזה צ'רצ'מן, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים,     

הטכניון וביה"ס לקיימות, המרכז הבינתחומי, הרצליה  
• האינטרנט, העיר והעיריה: האם פייסבוק הוא רחוב, האם אפשר     

?SimCity-לקבל תרופות בגוגל, ואיך גובים ארנונה ב   
   - פרופ' שיזף רפאלי, ראש המרכז לחקר האינטרנט, אוניברסיטת חיפה

• שימוש בטכנולוגיה לשיתוף תושבים – אתגרים ומפתחות להצלחה    
– גב' הילה קורן, דוקטורנטית בבית הספר לניהול באוניברסיטת חיפה 

Wiscom ומנכ"ל חברת
• ממרכז קהילתי לניהול קהילתי - שינוי תפיסת ההפעלה במערכת   

הקהילתית בעיריית חיפה - מר אורי בלום, מנהל אגף התרבות,
עיריית חיפה   

• התכנית העירונית לשיתוף ציבור בתל-אביב- יפו – מר אדי רפטוב,   
מנהל תכנון ובקרה בחטיבת התפעול, עיריית תל-אביב-יפו

• מודל לפעילות מקומית משתפת מתנדבים – מר פינחס כהנא,   
המועצה לפיתוח מקיים ו"משמר האילנות", כפר סבא

• מודל לפעילות בית ספרית ביוזמת תלמידים – יוני חלאטניק,  
תלמיד בית ספר ליאו באק, יזם תוכניות מנהיגות נוער בתחום הבריאות   

• דיון ודברי סיכום 	

סיור בעיר - התחדשות העיר התחתית: השוק התורכי, קמפוס הנמל  16:00-17:30
ופארק שיקמונה  

מפגש חברתי וארוחת ערב, במלון קולוני, שד' בן גוריון 28,  19:30
המושבה הגרמנית  

בתוכנית: על בריאותם של מנהיגים – פרופ' יואל דונחין, הדסה  

יום שלישי 9.7.13
התכנסות ורישום  08:30-09:00

09:00-13:30   סדנא  בניהולה של פרופ' אילונה קיקבוש –
על מנהיגות ומשילות משתפת לפיתוח בריאות וקיימות  

הסדנא תתקיים בבית ויצו, קומה 3 )יש מעלית(, שדרות בן גוריון 21,     
חיפה )מול מלון קולוני(   

ארוחת צהרים ופיזור   13:30

הכנס ב-8.7 הנו ללא תשלום אך מחייב הרשמה מראש באמצעות האתר שלהלן. הסדנא ב 9.7 הנה בתשלום.
https://www.surveymonkey.com/s/IsraelHealthyCitiesNetworkKenes2013 

לרשות המגיעים ברכבת לחיפה יעמוד אוטובוס מיוחד, משולט, ללא תשלום, בתחנת הרכבת חוף כרמל, בשעה 8:30.

https://www.surveymonkey.com/s/IsraelHealthyCitiesNetworkKenes2013

