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 צוות וולפסון היקר;
 

סביבנו, אחת המשימות האסטרטגיות המרכזיות שלנו  כלפי הקהילהשאנחנו לוקחים על עצמנו  האחריותבמסגרת 
של קובעי המדיניות.  בדרך זו נחולל השפעה ונייצר שינוי משמעותי  לשים את הבריאות היישובית "על המפה"היא 

 רחב של המצב הקיים היום. 
לכאורה, התפקיד המסורתי של בית חולים, הוא לטפל בחולים הבאים בשעריו.  אולם ייעוד זה אינו מספיק 

חלת החיים העולה מחד,  לוולפסון היום, בוודאי לא בעולם הרפואה המשתנה, עם דפוסי התחלואה העתידיים, ותו

 והתפתחות טכנולוגיות מתקדמות מאד מאידך. 

, בכל שלב של מעגל החיים, ובכל שלב של וולפסון משפר את הבריאות של האוכלוסיה כולהאני רואה את 

 בריאות או חולי, ולא רק על ידי פעילות שהיא בתוך בית החולים.

הבריאות של היישובים סביבנו )מקור: מפת הבריאות היישובית, לאור זאת, הלכנו ובחנו את רמת הבריאות ומדדי 

אתר משרד הבריאות(, וגילינו נתונים שמחייבים את כל הגורמים המשפיעים לפעול, ובמהירות, לשינוי. בשנה 

 האחרונה הצגתי את הנתונים בכל פאנל תקשורתי ובכל הרצאה למבקרים, והנושא מתחיל לצבור מודעות.

-ים, ונמוכה ב -היא הנמוכה ביותר בבת תוחלת החייםבהשוואת מדדי בריאות בין היישובים,  ?:מה אנחנו יודעים

, כלומר אתגרי 21%בבת ים הוא הגבוה ביותר בארץ,  אחוז הקשישים)!( שנים מתוחלת החיים בכפר סבא.  3

התמותה ממחלות הזדקנות האוכלוסיה, שבארץ ובעולם כולם מדברים עליהם, מועצמים בבת ים פי כמה וכמה. 

בחולון, בתל אביב, בבת ים וראשון לציון הם מהגבוהים בארץ,  אחוזי העישוןבבת ים גבוהה מהממוצע הארצי.  לב

בתל  שיעור הפטירות ממחלות זיהומיותים הוא מעל הממוצע הארצי.   –בבת  שיעור הילדים עם השמנת יתר

אחוז נמוך  איך הם תופסים את הבריאות שלהם, אביב הוא מעל הממוצע הארצי. כששואלים את תושבי בת ים

 מהממוצע הארצי עונה שתפיסת הבריאות העצמית שלהם טובה.

צריך לזכור, שהסיבות המשפיעות על רמת בריאות אינן קשורות רק בפעילויות של מערכת הבריאות. השפעה 

 ועוד.  אוריינות בריאות, רמת השכלה, לאשכול סוציואקונומי של העיררבה יש 

לאור זאת, ותוך פעילות רתימה מזה מספר חודשים של בעלי עניין רבים, צביקה ברוט, ראש העיר בת ים הנכנס, 

הרים את כפפת הבריאות בעיר, ובהתלהבות. חברנו לאגף לתכנון אסטרטגי כלכלי במשרד הבריאות, והשבוע 

הפנים והבריאות, ומרשת ערים התנענו יחד עם ראש העיר,  עם הממונה על המחוז, מנהלים בכירים ממשרדי 

 בריאות, את צוות הפעולה שיהיה אחראי על תחום הבריאות בעיריית בת ים, עם וולפסון כשותפים מלאים. 

חשוב לציין, שכבר היום ומזה שנים רבות, וולפסון מקיים פעילויות רבות לקידום בריאות וחינוך לבריאות וזו 

 לפעילויות אלו.  לאנשי הצוות ששותפים הזדמנות לומר תודה

אז מה עכשו? מתחילים לגבש אסטרטגיה. במה אנחנו מטפלים במיידי, מה בשנים הקרובות, ומה יושפע 

 מהפעילות שלנו בעתיד הרחוק.

כל איש צוות שיש לו רעיון, יוזמה, פעילות ושמעוניין לחולל שינוי, ולקדם את שותפות  אני מזמינהובשלב זה 
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