בריאות וסביבה בישראל:
הישגים ,לקחים ואתגרים
יום רביעי 24 ,בנובמבר  2021 ,בית ציוני אמריקה ,תל אביב

הכנס השנתי 2021
8:30

הרשמה וקפה

פתיחה וברכות ד"ר רות אסטרין ,מנהלת ,הקרן לבריאות וסביבה
9:00
פרופ' אילן חת ,יו"ר ,הקרן לבריאות וסביבה
		

מושב ראשון :הישגים ,לקחים ואתגרים במחקר ,במדיניות ובפעילות החברה האזרחית
יו“ר :פרופ' אילנה שהם–ורדי ,חברת הוועד המנהל ,הקרן לבריאות וסביבה
מרצים :פרופ' בני חפץ ,מרכז מצוינות למחקר בחקלאות ,בריאות וסביבה ,האוניברסיטה העברית בירושלים
		

ד"ר תמר ברמן ,משרד הבריאות

		

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

		

ד"ר אילן לוי ,המשרד להגנת הסביבה

		

עו"ד עמית ברכה ,אדם טבע ודין

סרטון ראיונות עם מומחים מחו"ל — ההתקדמות שחלה בתחום בריאות וסביבה בישראל
הפסקה

11:15

 11:45מושב שני :המחקר בישראל — תמונת מצב
יו“ר :פרופ' אורה פלטיאל ,הדסה – האוניברסיטה העברית בירושלים
 ,Exposomics for Etiology Discovery and Precision Environmental Healthד"ר לורן פטריק ,המרכז הרפואי שיבא ,תל-השומר
פיתוחים חדשים במחקרי חשיפה סביבתית היברידים מבוססי לווין ,פרופ' איתי קלוג ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
השפעות סביבתיות על פוריות והיריון ,פרופ' רונית מכטינגר ,המרכז הרפואי שיבא ,תל-השומר
מבט תלת–מימדי על העיר במחקרים אפידמיולוגיים ,פרופ' אלכסנדרה צ'ודנובסקי ,אוניברסיטת תל אביב
המעבדה הלאומית לניטור ביולוגי  -מחזון לעשייה ,ד"ר אפרת רורמן ,משרד הבריאות
מדיניות ציבורית ובריאות וסביבה  -בין כימיקלים לאקלים ,ד"ר מיה נגב ,אוניברסיטת חיפה
השפעות סביבתיות על התפתחות הילד ,ד"ר רענן רז ,האוניברסיטה העברית בירושלים — הדסה
הצגות קצרות של מציגי פוסטרים
13:00

ארוחת צהריים

13:30

מושב פוסטרים

 14:00מושב שלישי :עם המבט לעתיד
יו"ר ומנחה :ד"ר שרי רוזן ,הקרן לבריאות וסביבה
סרטון ראיונות עם מומחים מחו"ל — עתיד תחום בריאות וסביבה
דיון :בריאות וסביבה בישראל  -מבט לעתיד
משתתפים :ח"כ פרופ' אלון טל ,לשעבר ראש החוג למדיניות ציבורית ,אוניברסיטת תל אביב

		

ח"כ לשעבר יעל כהן–פארן ,יו"ר התנועה הירוקה

		

פרופ' אורלי מנור ,יו"ר הועד המנהל ,המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות

		

פרופ' נגה קרונפלד–שור ,מדענית ראשית ,המשרד להגנת הסביבה

הקרן לבריאות וסביבה (ע“ר)
רחוב רבקה  ,11ירושלים   9346117טל   026738478פקס 026749780
מידע נוסף על פעולות הקרן באתר   www.ehf.org.ilחפשו אותנו גם בפייסבוק

