
יום חמישי, 19 בדצמבר,  2019 מוזיאון ארץ�ישראל, תל אביב

Thursday, December 19, 2019  Eretz Israel Museum, Tel Aviv

Environment and Health: Complex Interactions

בריאות וסביבה:
קשרים מורכבים

הרשמה וקפה  8�30

מושב פתיחה  9�00
יו“ר� ד"ר רות אסטרין, מנהלת, הקרן לבריאות וסביבה  

ברכות  
פרופ' אילן חת, יו"ר, הקרן לבריאות וסביבה  

 How to Make Cities Healthier   
Prof. Mark Nieuwenhuijsen, Director, Urban Planning, Environment and Health Initiative, 

 Barcelona Institute for Global Health (ISGLOBAL)

דיון� תכנון עירוני ובריאות בישראל   
מנחה: ד"ר אמילי סילברמן, מנהלת, הקליניקה האורבנית, האוניברסיטה העברית בירושלים   

ISGLOBAL ,פרופ' מארק נויבנהויזן משתתפים: 
עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל, אדם טבע ודין   

גב' מאיה שדה, ביה"ס לבריאות הציבור, אוניברסיטת תל אביב   

 Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) – The Effects of Forever Chemicals   
 Dr. Linda Birnbaum, former Director, National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

מהמדע לשירות המדינה� מהן החוזקות ומה האתגרים?  
פרופ' סיגל סדצקי, ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות, בדו�שיח עם ד"ר לינדה בירנבאום  

הפסקת קפה  10�30

מושב שני  11�00
יו“ר� פרופ' בני חפץ, דיקן, הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית בירושלים  

 Metabolomics in Environmental Health   
 Dr. Lauren Petrick, Department of Environmental Medicine and Public Health, Ichan School of Medicine at Mount Sinai

חשיפה לפתלאטים ורמות האנדרוגן בדם טבורי   
פרופ' רונית מכטינגר, היחידה להפריה חוץ גופית, המרכז הרפואי שיבא תל השומר 

נטל התמותה כתוצאה מזיהום אוויר חלקיקי )PM2.5( בישראל  
ד"ר אלינה וודונוס זילברג, ביה"ס לבריאות הציבור, אוניברסיטת הרווארד  

חשיפה תוך רחמית לכלורפיריפוס גורמת לשינויים תלויי מין בהתנהגות קוגניטיבית�רגשית בעכברים   
פרופ' אורה קופמן, המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בן�גוריון בנגב

חשיפה לחומרי הדברה מסוג זרחנים אורגניים בילדים בישראל� הקשר לתזונה וההשלכות להערכת סיכונים   
ד"ר זיוה חממא, שירות המזון הארצי, משרד הבריאות 

הצגות קצרות של מציגי פוסטרים   

מושב פוסטרים וארוחת צהריים  12�45

מושב שלישי  14�00
יו“ר� פרופ' נדב דוידוביץ', ראש ביה"ס לבריאות הציבור, אוניברסיטת בן�גוריון בנגב  

 Climate Change and Health   
Dr. Linda Birnbaum, former Director, National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

 Environmental Epidemiology in a Changing World   
Prof. Mark Nieuwenhuijsen, Director, Urban Planning, Environment and Health Initiative, 

  Barcelona Institute for Global Health (ISGLOBAL)

דיון� התגובה בישראל לשינויי האקלים   
מנחה: פרופ' חגי לוין, ביה"ס לבריאות הציבור, האוניברסיטה העברית-הדסה   

NIEHS ,ד"ר לינדה בירנבאום משתתפים: 
ISGLOBAL ,פרופ' מארק נויבנהויזן   

פרופ' אלון טל, ראש החוג למדיניות ציבורית, אוניברסיטת תל אביב   
ד"ר סיניה נתניהו   

הכנס יתנהל בעברית ובאנגלית עם תרגום סימולטני

הכנס השנתי 2019

www.ehf.org.il :לפרטים והרשמה
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