
    

 

 

  

 

  נואאמנת מיל

ערים המובילות בעולם המקדמות תזונה בריאה ומקיימת וחתומה על אמנת מילאנו יפו הצטרפה ל-עיריית תל אביב
וחקלאות עירונית, הפחתת בזבוז מזון למזון בעיר. בין עקרונות האמנה: נגישות למזון בריא ומקיים, חינוך לקיימות 

ערים מכל רחבי העולם, וכן  160ופסולת, רווחה וביטחון תזונתי ואורח חיים בריא. על אמנת מילאנו חתומות יותר מ 
 ארגונים בינלאומיים גדולים ומשמעותיים.

 מדיניות מזון עירונית –"בתיאבון" 

ן עירונית" בהובלת הרשות לאיכות הסביבה. מדיניות מזו -ןהושקה בעיר התכנית העירונית "בתיאבו 2016באוגוסט 
התכנית פועלת לקידום המודעות והנגישות למזון בריא ומקיים לכל תושבי העיר והמבקרים בה. במסגרת התכנית 

קיימות הדרכות וסדנאות במרחב העירוני המעניקות ידע וכלים למעבר לתזונה בריאה ומקיימת, שדרוג תפריטים תמ
כשרות צוותי חינוך, רווחה ועירייה זאת בכדי לקדם אורח חיים בריא בשגרת היום במערכות הבמוסדות ו המוגשים

 העירוניות, זאת תוך שיתוף פעולה עם עמותות, תושבים ומשרדי ממשלה.

 2018מבר בספט 4-5פו, י-כנס הערים החתומות על אמנת מילנו ופסגת הערים של תל אביב

 -אביב  -ספטמבר הקרוב בעיר תלב, יתאספו  21-נוי האקלים והעיור של המאה הבכדי להתמודד עם אתגרי שי
ערים בנושאי סביבה, תכנון, עירוניות, תזונה  100שם עולמי ממעל  ידיניות, מומחים בעלנבחרי ציבור, קובעי מ יפו 

ידונו בכנס: אתגרי גידול וניהול מערכות מזון, בכדי לדון באתגרים של בניית מערכות מזון מקיימות. בין הנושאים ש
המזון בעידן של שינויי האקלים, חיזוק החוסן עירוני: אספקת מזון בריא בעיתות חירום, תזונה בריאה, צמצום בזבוז 

 מזון ועוד.

 רשת ערים בריאות

כחלק מתנועה עולמית, בהנהגת ארגון הבריאות העולמי, למען קידום  1990רשת ערים בריאות בישראל פועלת מאז 
"ערים בריאות", נציגי משרדי ממשלה, קופות  יאות האוכלוסייה וצמצום הפערים הבריאותיים שבה. ברשת חברים בר

בכל  החולים ואקדמיה. הרשת מתנהלת כיחידה במסגרת מרכז השלטון המקומי בישראל ונסמכת על משרד הבריאות.
 יאות לכל" למציאות. אחת מהרשויות החברות ברשת קיימת מחויבות פוליטית להפיכת חזון "בר

 מדריך עיר מ.ב.ט.י.ח.ה

המדריך נכתב על ידי צוות רב תחומי ובין מגזרי, בהובלת רשת ערים בריאות, ככלי עזר לרשויות עירוניות ולארגונים 
בעיר/ביישוב שפועלים לקדם את רווחת הציבור. המדריך מתמקד בקידום תזונה בריאה, בטוחה, הוגנת ומקיימת לכלל 

 התושבים.

התפיסה המערכתית המוצגת תסייע בקידום מדיניות בריאות בכל יישוב בו תיושם. הגישה ודרכי הפעולה המוצעות 
במדריך מתבססות על פרסום קודם של רשת ערים בריאות "מדריך לעיר פעילה", על פרסומים של ארגון הבריאות 

וניסיונם של חברי צוות ההכנה. היוזמה עולה בקנה על מומחיותם ו העולמי, על "אמנת מילאנו למדיניות מזון עירונית" 
 .8.12.2011-אחד עם התוכנית הלאומית לקידום אורח חיים פעיל ובריא "אפשריבריא" שממשלת ישראל אישרה ב

 הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא )ע"ר(

ארגון של אנשי מקצוע מתחום התזונה, החקלאות, הטכנולוגיה, הבריאות והסביבה, המקדם לימוד והנגשה של ידע 
ואוניברסיטאות ופעילות מול  בנושאי תזונה בת קיימא, כמו גם מחקרים בשיתוף פעולה עם מכוני מחקר, ארגונים 

שבי ישראל. הפורום קיימא לכל תו-בריא ובר משרדי ממשלה ובוועדות הכנסת לקידום חקיקה שתתמוך בהנגשת מזון
 שנות פעילותו.  4-כנסים בינ"ל ב 2-מפגשי לימוד מקצועיים ו 40קיים מעל 

 מוזיאון הטבע החדש ע"ש שטיינהרדט

אתם מוזמנים למסע של גילוי וחוויה. תערוכות המוזיאון החדש מציגות את הטבע של ישראל  בואו לגלות את הטבע !
לצד תופעות טבע עולמיות באלפי פריטים ובתצוגות מיוחדות, ומספרות את סיפורו של עולם הטבע 

 תל אביב יפו. 12יברסיטת תל אביב, קלאוזנר אונ סביבנו. 


