
תכנון מקדם בריאות: מתכנון עירוני לבריאות הציבור

21ה-במאהנוספיםואתגריםמגפותעםבהתמודדותלסייעיכולנכוןעירוניתכנוןכיצד

סילבוס
*ייתכנו שינויים

השתתפות בקורס מקנה תעודת השתתפות מטעם משרד הבריאות ומרכז השל

13:00-15:30|13.1.22|מבוא:1מפגש

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

הבריאות

ד"ר אורלי רונן רותם, מייסדת המעבדה לחדשנות וקיימות עירונית,21ה-המאהמשבריבחזיתערים
בית הספר פורטר באוניברסיטת תל אביב

הציבורבריאותעקרונות:101הציבורבריאות
ופרדוקס המניעה

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

הסתגלות (אדפטציה) עירונית לשינויי אקלים
בכלל ולחום קיצוני בפרט

עומרי כרמון,
מתכנן עירוני ויועץ בנושאים של כלכלת אנרגיה, תכנון עירוני

בר-קיימא ושינויי אקלים.
דוקטורנט בנושא מערכות אנרגיה חכמות ומבוזרות באוניברסיטת

בן-גוריון, בהנחיה משותפת עם אוניברסיטת רייכמן.
לשעבר סגן מנהלת חוסן עירוני בעיריית תל אביב-יפו.

13:00-15:30|20.1.22|בעירבריאהתנועה:2מפגש

Urban and transport planning pathways to
healthy cities

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

שי גולוב, מומחה למדיניות ספורט,קהילה ואקלים. מיזם אינקלוז'ן.ספורט במרחב הציבורי

שכונות דלות רכב פרטי בעידן של תחבורה
חדשה.

אדר' עודד קוטוק



13:00-15:30|27.1.22|בריאותכמקדםבעירטבע:3מפגש

מאיה שדה, דוקטורנטית לאפידמיולוגיה סביבתית במחלקההאם סביבה ירוקה בעיר משפרת את 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

תמיר מנצור, מתכנן רובע מרכז, עיריית ירושלים, לשעברמערכת הנחלים כבסיס לשלד ירוק לירושלים

13:00-15:30|3.2.22|בקהילהבריאות:4מפגש

חשיבה מחודשת על הקשר ויחסי הגומלין שבין
49תמ"אלאורותכנוןבריאותקהילה,

פרופ' נדב דוידוביץ', ראש בית הספר לבריאות הציבור,
אוניברסיטת 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
בריאות.לשרותיהארציתהמתארתכנית:49תמ"אשל

ד"ר תמי סתו, לרמן אדריכלים ומתכנני ערים, מתכננת בצוות תמ"א
49

פרופ' רונית אנדוולט, מנהלת אגף התזונה בשרותי בריאות הציבורגידול מזון בעיר, נגישות מזון בעיר
משרד הבריאות וחוקרת בבית הספר לבריאות הציבור

באוניברסיטת חיפה

נעם הירש, מנהל תחום ארצי לתכנון ולבניה, משרד הבריאותסדנה - דילמות של תכנון מול בריאות.

13:00-15:30|10.2.22|לפיתוחהרצוןלביןבריאותביןקונפליקטיםתכנון:מגמות:5מפגש

הנאדי הגריס, מנהלת מחלקת תכנון סביבתי וקיימותמרחב ציבורי מקדם בריאות בחברה הערבית
איגוד ערים אגן בית נטופה

ופיתוחלתכנוןמדידהכלי–360שכונה
שכונות איכותיות, בריאות ובנות קיימא

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

עמיר יצחקי, ראש המערך הארצי לבריאות וסביבה במשרדקווים מנחים לתכנון מתארי מקדם בריאות
הבריאות

10:00-12:00|10.3.22|ספרקרייתפארק-אביבבתלסיור:6מפגש

רם אייזנברג,
רם איזנברג, בוגר בצלאל בעיצוב סביבה ותואר שני באדריכלות נוף

וגר מחזור א' בתכנית העמיתים של מרכז השל.מהטכניון, ב
עוסק בתכנון נוף בעיקר עבור המגזר הציבורי. זכה בפרסים על

פרויקטים בתכנונו – שדרות ההשכלה וגן קריית ספר בתל אביב.


