
 

 

 תמוז תשע"ט "אכ
 2019יולי  24

 105502סימוכין: 
 כבודל

 ראשי הרשויות המקומיות
 אזוריותהמועצות הראשי 

 מנכ"לים ברשויות המקומיות
 מנהלי מחלקות בריאות ברשויות המקומיות

 
 שלום רב, 

 
  ברשויות המקומיותה לתמיכשל משרד הבריאות  10746קול קורא מספר   הנדון:            

 לביצוע תכניות במסגרת המיזם "אפשריבריא בעיר"                                  
 

 קול קורא משרד הבריאות פתוח בפורטל המרכבה, בקישור הבא:
 

של משרד הבריאות לתמיכה ברשויות מקומיות לביצוע תכניות  10746קול קורא מספר  
 במסגרת המיזם  "אפשריבריא בעיר"

 :מטרת התמיכה
התמיכה נועדה לעודד רשויות מקומיות לבסס ולהרחיב תכניות לקידום חיים פעילים 
ובריאים לתושביהן באמצעות הצטרפות למיזם "אפשריבריא בעיר", ולביצוע תכניות 

 בתחומים הבאים:
קידום מסגרות המאפשרות חיים פעילים ובריאים, ויוזמות במרחב הציבורי לתמיכה  .א

 בתזונה 
 יה מעישוןעיר בריאה ונקי .ב

ג. יוזמות לעידוד פעילות גופנית, ספורט ותנועה, ולעיצוב סביבה ציבורית מאפשרת פעילות 
 גופנית

 ד. תכנית ייעודית לקשישים בנושא פעילות גופנית ותזונה בריאה
 

 פרטי התמיכה:
 , ט' באלול התשע"ט9.9.2019מועד אחרון להגשת בקשות : •
 מש"ח  7היקף התקציב:  •
 עירייה, מועצה מקומית ומועצה אזורית -מכים: "רשות מקומית" גופים נת •
 

מפגש לנציגי רשויות מקומות למתן מענה על שאלות ולתמיכה במילוי המסמכים יתקיים 
במרכז השלטון  11:00-15:00בין השעות  2019באוגוסט  6ה' באב תשע"ט,  ביום ג',

 , תל אביב . 9, קומה 19המקומי, הארבעה 
 

המעוניינים להשתתף במפגש מתבקשים להירשם אצל גב' פנטנש קרן טג'ינה  במייל: 
keren.tashina@MOH.GOV.IL  

 
להבהרות, ניתן להיות בקשר עם עו"ד רות דיין מדר, רפרנטית בריאות, במנהל חינוך 

   7760770-054נייד   ruthd@masham.org.ilייל רווחה וחברה במרכז השלטון המקומי במ
 

 בברכה,
 

 שלמה דולברג
 מנהל כללי

https://www.efsharibari.gov.il/initiatives-and-projects/at-municipalities-2/public-appeal-efsharibari-at-municipalities-2019/
https://www.efsharibari.gov.il/initiatives-and-projects/at-municipalities-2/public-appeal-efsharibari-at-municipalities-2019/
mailto:keren.tashina@MOH.GOV.IL
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 העתק:
 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי  -מר חיים ביבס

 ראש מועצה אזורית מרחבים ויו"ר מרכז המועצות האזוריות  -שי חג'גמר 
 מנכ"ל משרד הבריאות -טובן סיממר משה בר 

 ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות  -פרופ' סיגל סדצקי
 אפשריבריא, משרד הבריאות מנהלת התכנית הלאומית -גב' לירי פינדלינג 

 בריאות, משרד הבריאותמ.מ. המחלקה לקידום  -גב' ניבה בסודו מנור
 מנהל אגף בכיר לתכנון מדיניות, משרד הפנים -מר ליאור שחר 
 סמנכ"ל חינוך, רווחה וחברה, מש"מ  -גב' מיכל מנקס

 מנהלת תחום רווחה וקהילה, מינהל חינוך, רווחה וחברה, מש"מ -עו"ס אסא בן יוסף 
 יו"ר רשת ערים בריאות-דונחין  ד"ר מילכה

 רכזת מקצועית , רשת ערים בריאות -גב' אילנה שמלה
 ממונה בריאות, מינהל חינוך, רווחה וחברה, מש"מ  -עו"ד רות דיין מדר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


