
 

   12:15-11:15

הצגת הפרופיל העירוני 2011 חיפה, המתווה האסטרטגי והאתגרים 

לשנים הבאות: 

ד"ר גלית רנד, ראש תכנון אסטרטגי ומחקר, עיריית חיפה

 

12:45-12:15  הפסקה 

   14:15-12:45

מושבים מקבילים (פירוט להלן) 

בהשתתפות אנשי מקצוע, אנשי אקדמיה, מקבלי החלטות ונציגי תושבים 

09:30-09:00

הרשמה, קבלת פנים וסיור בתערוכה

10:10-09:30  דברי ברכה:

פרופ' יהודה קלעי, דיקאן הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון  

ח“כ ד“ר רחל אדטו, ראש שדולת הבריאות בכנסת

פרופ' איתמר גרוטו, ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות                                      

ד“ר אורי שפר, ראש מינהל הספורט, משרד התרבות והספורט

מר יונה יהב, ראש העיר חיפה

 

   10:30-10:10

המודל האירופאי לעיר פעילה ובריאה - הצלחות בעולם:  

ד“ר מילכה דונחין, יו"ר רשת ערים בריאות בישראל

 

   10:50-10:30

התכנית הלאומית הבין משרדית לקידום אורח חיים פעיל ובריא:

פרופ' דני מורן, פרויקטור ארצי של תכנית הלאומית למניעת השמנה

 

11:15-10:50

המודל החיפאי - עיר פעילה ובריאה: 

גב' יולין גולדברג, מתאמת עיר בריאה, תכנון אסטרטגי ומחקר, עיריית חיפה

גב' ליאורה גולדמן, מקדמת בריאות, לשכת הבריאות המחוזית חיפה

 

מושב 4: הובלת מדיניות ציבורית

מושב 3: קהילה אקטיבית 

מושב 1: בריאות במקומות עבודה בחיפה-פורום מנכ“לי חברות 

מושב 2: סביבה פיזית מאפשרת

יו“ר: גב‘ חדווה אלמוג, מ“מ וסגנית ראש עיר 

       ד“ר פנינה פלאוט, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון 

הרצאת פתיחה: ד“ר פנינה פלאוט וד“ר מיכל מטרני, הפקולטה לארכיטקטורה 

ובינוי ערים, הטכניון

פאנל דוברים:

מר דוד לוריא, ראש מינהל התפעול, עיריית חיפה

גב‘ רחל בן אשר, יועצת מהנדס העיר, מינהל הנדסה, עיריית חיפה

מר ערן לויטה, מנכ“ל יפה נוף

אדר‘ ד“ר עינת קליש-רותם, יו“ר עמותת האדריכלים, סניף חיפה

גב‘ שלומית ניר-טור, מנהלת המחלקה לספורט עממי, משרד התרבות והספורט

יו“ר: מר שמואל גנץ, מנכ"ל עיריית חיפה 

       ד"ר דורון מנצ'ל, מנהל מערך בריאות, סביבה ובטיחות, מרכזי הפיתוח אינטל ישראל

הרצאת פתיחה: ד“ר דורון מנצ‘ל

פאנל דוברים:

ד"ר אהובית טלמור, רופאת משפחה וספורט, מנהלת המרפאה לבריאות וספורט באונ’ חיפה

גב‘ אתי וייסברג, מומחית בתחום קידום בריאות במקומות עבודה

גב' ישראלה הרבלין , מנכ"לית פרולוג שיווק חברתי

מר דני נישליס, מבעלי רדיו חיפה ומנכ“ל רדיו תל-אביב

יו“ר: מר יעקב ברודר, מנכ"ל קהילת הדר 

         ד“ר רונית דוידוביץ-מרטון, יועצת אסטרטגית ומנכ“ל ד.מ.ר תכנון ופיתוח בע“מ

הרצאת פתיחה: ד“ר רונית דוידוביץ-מרטון

פאנל דוברים:

גב' סיגל ציוני, יו"ר וועד ההורים היישובי, חיפה

גב' נועה שמש, יו"ר מועצת הנוער העירונית, רשות הנוער והצעירים

מר משה חזות, ס/מנהל מחוז חיפה והעמקים בחברת המתנ“סים

גב‘ חיריה עלו חמרה, מנהלת תחום עבודה קהילתית במערכת שירותים חברתיים, עיריית חיפה

גב‘ יפה שיר-רז, כתבת ראשית של מגזין מנטה ו- ynet לענייני בריאות, דוקטורנטית 

בחוג לתקשורת, אונ‘ חיפה

יו“ר: מר ערן דובובי, ראש מערכת החינוך והתרבות, עיריית חיפה

       ד“ר מילכה דונחין, יו“ר רשת ערים בריאות בישראל

הרצאת פתיחה: פרופ‘ דוד חיניץ, בי“ס לבריאות הציבור, הדסה והאונ’ העברית, ירושלים

פאנל דוברים:

פרופ‘ שמואל רישפון, רופא מחוזי, לשכת הבריאות המחוזית חיפה

ד“ר אורי שפר, ראש מינהל הספורט, משרד התרבות והספורט

ד“ר אדוה ליר, ס/רופא מחוזי, קופת חולים כללית

גב‘ לאה גבעון, מנהלת בפועל של המחלקה לספורט ואורח חיים בריא בחברת המתנ“סים

15:00-14:30 התכנסות באולם המליאה
טקס הענקת פרסים לזוכים בתחרות קליפים ופרסומות

בנושא: ”עיר פעילה ובריאה“

סיכום הכנס: מר שמואל גנץ, מנכ“ל עיריית חיפה

15:00 ארוחת צהריים

15:45 הסעה מאורגנת לתחנת הרכבת חוף הכרמל (לנרשמים מראש)

רשת ערים בריאות 
בישראל

שירותי בריאות הציבור
לשכת הבריאות המחוזית חיפה

הטכניון
תכנון אסטרטגי ומחקר

מזכיר העיר

הזמנה לכנס

יום חמישי, ז‘ באדר תשע“ב, 1 למרץ 2012
קריית הטכניון, חיפה

אולם בנג‘מין, בנין סגו, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

"עיר פעילה ובריאה": המודל החיפאי"עיר פעילה ובריאה": המודל החיפאי

ההשתתפות בכנס אינה כרוכה בתשלום אך מחוייבת ברישום מוקדם.

מס' המקומות באולם מוגבל - נא לאשר השתתפות בהקדם 

https://tixwise.co.il/he/haifaactive :באמצעות הקישור הבא

 הסעה ללא תשלום תצא בשעה 08:15 מתחנת רכבת חוף הכרמל לטכניון. 

אוטובוס של חברת "שחר צח" יחכה ביציאה המערבית שקרובה לחוף הים. 

ההסעה חזרה לתחנת הרכבת תצא מהטכניון בשעה 15:45. 

מקום יובטח ל-50 הנרשמים הראשונים, ההרשמה באמצעות הקישור 

שמופיע למעלה לא יאוחר מה-23.02.12. 

ההסעה מותנית ברישום של 10 משתתפים לפחות.

למגיעים ברכב פרטי - הזמנה זו מהווה אישור כניסה לטכניון ביום הכנס. 

ניתן להחנות את הרכב ללא תשלום ברחבי הקמפוס בסמוך לפקולטה. 

 liorzen@zahav.net.il :לשאלות ניתן לפנות לגב' דבי רוזן במייל 

או בטלפון: 054-5375537

רשת ערים בריאות 
בישראל שירותי בריאות הציבור

לשכת הבריאות המחוזית חיפה
הטכניון

מערכת חינוך ותרבות
המחלקה לחינוך קדם-יסודי וקייטנות

המחלקה לחינוך חברתי ערכי
רשות הספורט
מינהל ההנדסה
מינהל התפעול

מערכת שרותים חברתיים וקהילה

תכנון אסטרטגי ומחקר
מזכיר העיר

משרד החינוך
מחוז חיפה

אוניברסיטת חיפה
בי"ס לבריאות הציבור

רשת מעונות
נאות מרגלית

החברה להגנת הטבע


