בריאות וסביבה בישראל 2017
Environmental Health in Israel 2017
יום שני 18 ,בדצמבר  2017 ,מרכז הקונגרסים הבינ"ל  -בנייני האומה ירושלים

Monday, December 18, 2017  ICC - Binyanei Ha'uma, Jerusalem
8:30

רישום וקפה

מושב מליאה

יו“ר ד"ר רות אסטרין ,הקרן לבריאות וסביבה
9:00

פתיחה וברכות פרופ' אילן חת ,הקרן לבריאות וסביבה
דוח בריאות וסביבה בישראל  :2017תמונת מצב פרופ' איתמר גרוטו ,משרד הבריאות
התכנית הלאומית לבריאות וסביבה ד״ר סיניה נתניהו ,המשרד להגנת הסביבה
)HOW ENVIRONMENTAL CHEMICALS ACT LIKE UNCONTROLLED MEDICINE Dr. Linda Birnbaum, US National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS

 10:30הפסקת קפה

מושבים מקבילים
 11:00כימיקלים במוצרי צריכה

איכות מי שתייה

איכות האוויר ואיכות אוויר הפנים

מנחה מר אביב לביא ,עיתונאי

מנחה מר עמיר בןדוד ,עיתונאי

כימיקלים במוצרי צריכה -
אתגרים מדוח בריאות וסביבה 2017
ד"ר שי רייכר ,משרד הבריאות

גורמים כימיים במי השתייה -
אתגרים מדוח בריאות וסביבה 2017
ד"ר תמר ברמן ,משרד הבריאות

מנחה פרופ' דוד ברודאי,
מרכז המצוינות בחשיפה סביבתית ובריאות ,הטכניון

כימיקלים מסוכנים במוצרי צריכה לילדים:
פערים ברגולציה בישראל
ד"ר מיה נגב ,אוניברסיטת חיפה
פרספקטיבה בינלאומית על רגולציה של
כימיקלים במוצרי צריכה
ד"ר רונית–ג'וסטו חנני ,אוניברסיטת תל אביב

מחסור ביוד בישראל:
סיבות סביבתיות חדשות?
ד"ר יניב עובדיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים,
ביה"ח ברזילי

תרומתם של מאגרי מידע גלובליים לידע על נטל
התחלואה מזיהום אוויר
ד"ר אילן לוי ,המשרד להגנת הסביבה

מניעת חשיפה לעופרת ממי שתייה
גב' עירית הן ,משרד הבריאות

ספירות חלקיקים בעיר אלעד בבתי מגורים ובסביבה החיצונית
ד"ר רענן רז ,האוניברסיטה העברית בירושלים

פאנל :לתקן את הרגולוציה הקיימת או
להתחיל מחדש?
משתתפים :ד"ר שי רייכר  -משרד הבריאות,
מר יעקב וכטל (מוזמן)  -משרד הכלכלה והתעשייה,
גב' דליה ירום  -מכון התקנים ,עו"ד ורד וינדמן -
המועצה לשלום הילד ,ח"כ יפעת שאשא ביטון

פאנל :ההשלכות הבריאותיות של
השימוש הגובר במים מותפלים
משתתפים ד״ר רבקה שפר  -משרד הבריאות,
ד"ר שי עזרא  -מקורות חברת מים בע"מ,
גב' שרית כספי–אורון  -אדם טבע ודין,
פרופ' יונה אמיתי  -אוניברסיטת בר–אילן

פאנל :מי אחראי על נושא איכות אוויר הפנים בישראל?
משתתפים :ד"ר איזבלה קרקיס  -משרד הבריאות,
אדר' רן אברהם  -המשרד להגנת הסביבה,
פרופ' יעל דובובסקי  -מרכז המצוינות בחשיפה
סביבתית ובריאות ,הטכניון ,ד"ר רחל גולן  -אוניברסיטת
בןגוריון בנגב ,ח"כ דב חנין

איכות האוויר ואוויר הפנים -
אתגרים מדוח בריאות וסביבה 2017
ד"ר זהר ברנטיצחקי ,משרד הבריאות

 12:30מושב פוסטרים המושב יכלול כ 30פוסטרים המציגים את ההתפתחויות והחידושים במחקר בריאות וסביבה בישראל
 13:15ארוחת צהריים

מושבים מקבילים
 14:00חשיפה למזהמים דרך מזון

תהליכי תכנון

כלכלת בריאות וסביבה

מנחה ד"ר נטע ליפמן,
האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה

מנחה גב׳ מאיה שדה,
אוניברסיטת תל אביב

מנחה ד"ר סיניה נתניהו,
המשרד להגנת הסביבה

חשיפה למזהמים דרך מזון -
אתגרים מדוח בריאות וסביבה 2017
ד"ר תמר ברמן ,משרד הבריאות

תכנון בישראל:
זוית בריאותית
ד"ר אביעד הדר ,משרד הבריאות

הערכת חשיפה למזהמים במזון בישראל
ד"ר זיוה חממא ,משרד הבריאות

ההשפעות הבריאותיות של מגורים בקרבת
תחנות דלק  -בעקבות השינוי בתמ"א 18/4
מר ליאור תבורי ,ערך מוסף

The Role of Environmental Health
Economic Analysis In Decision Making
Dr. Linda Birnbaum, US National Institute of
)Environmental Health Sciences (NIEHS

ממפעלי טיהור שפכים לצלחת שלנו:
האם אנו נחשפים לתרופות שמקורן בקולחים?
פרופ' בני חפץ ,מרכז מצוינות למחקר בחקלאות,
בריאות וסביבה ,האוניברסיטה העברית בירושלים
פאנל :התמודדות עם חשיפות מצטברות
למזהמים דרך מזון
משתתפים ד"ר לילא שיני–חג'–יחיא  -משרד החקלאות
ופיתוח הכפר ,פרופ' אורה פלטיאל  -מרכז מצוינות למחקר
בחקלאות ,בריאות וסביבה ,האוניברסיטה העברית בירושלים,
ד"ר שירה פרימן  -אוניברסיטת חיפה ,ד"ר חגית אולנובסקי -
הפורום הישראלי לתזונה בת–קיימא

מדיניות המשרד להגנת הסביבה
בנושאי תכנון
גב' גלית כהן ,המשרד להגנת הסביבה
פאנל :מהו מקומם של שיקולי בריאות בתהליכי
תכנון בישראל?
משתתפים :אינג' עמיר יצחקי  -משרד הבריאות,
גב' גלית כהן  -המשרד להגנת הסביבה,
נציג מנהל התכנון (מוזמן) ,עו"ד עמית ברכה -
אדם טבע ודין ,ח"כ יעל כהן–פארן

הפוטנציאל הגלום והמיגבלות הכרוכות באמידה
כלכלית של זיהום אוויר :מפרץ חיפה כמשל
פרופ' ניר בקר ,המכללה האקדמית תל חי
דילמות ,קשיים ושיטות התמודדות בכימות כלכלי
של נזקי בריאות הנובעים מפגיעה סביבתית
פרופ' דורון לביא ,המכללה האקדמית תל חי
פאנל :שיקולים כלכליים במדיניות בריאות וסביבה
משתתפים ד"ר גרי גינסברג ,פרופ' דורון לביא -
המכללה האקדמית תל חי ,פרופ' ניר בקר  -המכללה
האקדמית תל חי ,ד"ר לינדה בירנבאום  -המכון האמריקני
לחקר בריאות וסביבה ,עו"ד רייצ'ל ויינטראוב  -איגוד ארגוני
הצרכנים האמריקניים

מושב מליאה

מנחה :דפנה הראל כפיר ,עיתונאית
THE POWER OF CONSUMERS TO INFLUENCE POLICY Adv. Rachel Weintraub - Consumer Federation of America 15:30

פאנל :הגנה על הציבור מחשיפה לכימיקלים  -תפקידם של ארגוני הצרכנים והחברה האזרחית
משתתפים :עו"ד רונן רגבכביר  -אמון הציבור ,מר ג'וש גולדשמיד  -המועצה הישראלית לצרכנות ,מר פז כהן  -אנו ,עו"ד רייצ'ל ויינטראוב  -איגוד ארגוני הצרכנים האמריקניים,
ד"ר לינדה בירנבאום  -המכון האמריקני לחקר בריאות וסביבה
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