
 

 

 ' חשון תשפ"אט
 2020אוקטובר  27

 151086סימוכין: 
 

 לכבוד
 מקומיותהרשויות הראשי 

 ברשויות המקומיות מנכ"לים
 ברשויות המקומיות מנהלי/ מתאמי בריאות

 ברשויות המקומיות מנהלי מחלקות חינוך
 ברשויות המקומיות מנהלי מחלקות רווחה
 ברשויות המקומיות מנהלי מחלקות ספורט

 ברשויות המקומיותמנהלי מחלקות עליה וקליטה 
 ברשויות המקומיותיועצים לאזרחים ותיקים 

 
 

 קול קורא לעידוד הרשויות לבסס ולהרחיב תכניות קידום בריאות  הנדון:
 לפעילות ותזונה בריאה ברשויות תשפ"א

 
מצורף בזאת קישור לקול קורא של משרד הבריאות לעידוד הרשויות,  לבסס 

 לקידום פעילות ותזונה בריאה לשנה"ל תשפ"א. ולהרחיב תכניות רשותיות

 מלש"ח.                                                                       7.4סכום התמיכה הכולל: 

   הבא: בלינקהקול הקורא פתוח בפורטל המרכבה, וכל הפרטים מרוכזים 

-projects/at-and-https://www.efsharibari.gov.il/initiatives
2020-municipalities-at-efsharibari-appeal-2/public-municipalities/ 

 
 , ט"ו כסלו תשפ"א.01/12/2020תאריך אחרון להגשת הקול קורא, ב 

  שאלות ותשובות הבהרה

,  י"ז בחשוון תשפ"א, 2020בנובמבר  4ניתן לשלוח שאלות הבהרה עד לתאריך, 
  http://lp6.me/GOBDx, 11:00בשעה 

, כ"א בחשוון תשפ"א, בשעה  2020בנובמבר  8-מענה לשאלות יתפרסמו החל  מה
 באתר אפשריבריא   16:00

 במשרד הבריאות.

  מפגש הדרכה בזום

, בין 2020בנובמבר  5-מפגש הדרכה בזום יתקיים ביום י"ח בחשוון תשפ"א ה
ת התכנית , מנהל Bsc, MPH, על ידי הגב' לירי פינדלינג אנדי, 11:00-15:00השעות 

ִריא.  –הלאומית לחיים פעילים ובריאים  ִריבָׁ  ֶאְפשָׁ

https://www.efsharibari.gov.il/initiatives-and-projects/at-municipalities-2/public-appeal-efsharibari-at-municipalities-2020/
https://www.efsharibari.gov.il/initiatives-and-projects/at-municipalities-2/public-appeal-efsharibari-at-municipalities-2020/
http://lp6.me/GOBDx


 

 

במפגש ינתן סקירה על המיזם "אפשרי בריא בעיר", תנאי הסף, נושאי התמיכה 
 ומענה לשאלות.

, הקישור http://lp6.me/xzSyDלמעוניינים להשתתף במפגש, יש להירשם בלינק: 
 ח לנרשמים.לזום ישל

לשאלות והבהרות נוספות הנכם מוזמנים לפנות לגב' אילנה שמלה, במייל  
ilana.healthycities@masham.org.il 

 אנו מזמינים אתכם לקחת חלק במפגש זה.

 

 

 

 

 

 

 כה,בבר

 שלמה דולברג
 המנהל הכללי

 
 
 
 
 
 
 

 העתק:
 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי –חיים ביבס מר 
 ראש מועצה אזורית מרחבים ויו"ר מרכז המועצות האזוריות –שי חג'ג מר 
 מנכ"ל מרכז מועצות אזוריות  -איציק אשכנזי מר 
 ראש העיר הרצליה ויו"ר ועדת בריאות מש"מ -משה פדלון מר 

 הבריאות  מנכ"ל משרד  -ד"ר חזי לוי 
 מנהלת המחלקה לקידום בריאות, משרד הבריאות -ד"ר אפרת אפללו 

 מנהלת התכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים   -גב' לירי פינדלינג אנדי
ִריא", משרד הבריאות       ִריבָׁ  "ֶאְפשָׁ

 רכז רשויות ארצי, אפשריבריא בעיר , משרד הבריאות -נסים עאסי מר 
 , מרכז שלטון מקומינכ"ל חינוך רווחה וחברהסמ -מיכל מנקס גב' 

 יו"ר רשת ערים בריאות -ד"ר מילכה דונחין 
 רכזת מקצועית, רשת ערים בריאות –גב' אילנה שמלה ללום 

 ממונה בריאות, מינהל חינוך רווחה וחברה, מש"מ –עו"ד רות דיין מדר 

http://lp6.me/xzSyD
mailto:ilana.healthycities@masham.org.il

