תכנון מקדם בריאות :מתכנון עירוני לבריאות הציבור
כיצד תכנון עירוני נכון יכול לסייע בהתמודדות עם מגפות ואתגרים נוספים במאה ה21-

סילבוס
*ייתכנו שינויים
מפגש  :1מבוא | 13:00-15:30 | 29.4.21
דברי ברכה

פרופ' איתמר גרוטו ,לשעבר המשנה למנכ"ל משרד הבריאות
עמיר יצחקי ,ראש המערך הארצי לבריאות וסביבה במשרד הבריאות

ערים בחזית משברי המאה ה21-

ד"ר אורלי רונן רותם ,מייסדת המעבדה לחדשנות וקיימות עירונית,
בית הספר פורטר באוניברסיטת תל אביב

בריאות הציבור  :101עקרונות בריאות
הציבור ופרדוקס המניעה

פרופ' נדב דוידוביץ' ,ראש בית הספר לבריאות הציבור ,אוניברסיטת
בן גוריון ,יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור

תכנון עירוני והיערכות לשינוי אקלים
בישראל

ד"ר מיה נגב ,ראש מגמת מנהל מערכות בריאות ,בית הספר לבריאות
הציבור ,אוניברסיטת חיפה

מפגש  :2תנועה בריאה בעיר | 13:00-15:30 | 6.5.21
Urban and transport planning
pathways to healthy cities

Prof. Mark Nieuwenhuijsen, Director, Urban Planning,
Environment and Health Initiative, Barcelona Institute for
Global Health, ISGLOBAL

כלים תכנוניים לאוכלוסיות ייעודיות בעיר

מתכננת תמי גבריאלי ,יו"ר משותפת של איגוד המתכננים בישראל

פעילות גופנית בערים  -עניין של תכנון

לילך מלוויל .M. Hlth. Prom ,יועצת  -פיתוח תכניות קידום בריאות
והכשרה בקידום בריאות

סדנה

מפגש  :3טבע בעיר כמקדם בריאות | 13:00-15:30 | 13.5.21
האם סביבה ירוקה בעיר משפרת את

מאיה שדה ,דוקטורנטית לאפידמיולוגיה סביבתית במחלקה

הבריאות?

לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת ,בית הספר לבריאות הציבור,
אוניברסיטת תל אביב

ניהול השלד הירוק כתשתית עירונית
חיונית לעיר בריאה ומשגשגת

אדר' שחר צור ,מייסד ושותף בסטודיו "צורא"  -אדריכלות נוף ועיצוב
עירוני ומרצה בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון

תכנון וניהול מרחב ציבורי בריא

אדר' הילה לוטן ,בעלת "פאבליקה" ,משרד המתמחה באסטרטגיה
עירונית ובקידום מרחב ציבורי מכיל ,מייסדת שותפה של המגזין
"שפת רחוב" ומרצה באוניברסיטה העברית

סדנה
מפגש  :4בריאות בקהילה | 13:00-15:30 | 20.5.21
חשיבה מחודשת על הקשר ויחסי הגומלין פרופ' נדב דוידוביץ' ,ראש בית הספר לבריאות הציבור ,אוניברסיטת
שבין קהילה ,בריאות ותכנון לאור תמ"א
49

בן גוריון ,יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור

תכנון מוסדות בריאות בקהילה מתוך
תפיסה תכנונית כוללנית

אדר' עדנה לרמן ,לרמן אדריכלים ומתכנני ערים ,יו"ר צוות התכנון
של תמ"א  :49תכנית המתאר הארצית לשרותי בריאות.
ד"ר תמי סתו ,לרמן אדריכלים ומתכנני ערים ,מתכננת בצוות תמ"א
49

מקום בריא בתרבות בריאה

אדר' רועי פביאן ,מנחה סדנת יצירת מקום ,המחלקה לגיאוגרפיה
ותכנון סביבתי ,אוניברסיטת בן גוריון

סדנה
מפגש  :5מגמות תכנון :קונפליקטים בין בריאות לבין הרצון לפיתוח | 13:00-15:30 | 27.5.21
אתגרי הצפיפות ועירוב השימושים

אדר' גל גבריאל ,אדריכלית העיר ומנהלת אגף תכנון ועיצוב עירוני,
עיריית לוד

שכונה  – 360כלי מדידה לתכנון ופיתוח
שכונות איכותיות ,בריאות ובנות קיימא

אדר' ענת הורוביץ הראל ,חוקרת בכירה במועצה הישראלית לבניה
ירוקה

קווים מנחים לתכנון מתארי מקדם
בריאות

עמיר יצחקי ,ראש המערך הארצי לבריאות וסביבה במשרד הבריאות

