תוכנית כנס 'סביבות מקדמות בריאות'
אוניברסיטת חיפה ,המשכן לאומנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט ,אולם 209
יום רביעי ה9.2.2011-
8:30-9:00

התכנסות והרשמה
9:00-9:05

דברי פתיחה וברכות
פרופ' מנפרד גרין ,ראש ביה"ס לבריאות הציבור ,אוניברסיטת חיפה
9:05-9:40
הרצאת פתיחה' :קידום בריאות ,תכנון ערים ומה שביניהם'
• פרופ' אורנה בראון-אפל ,ראש המגמה לקידום בריאות ,ביה"ס לבריאות הציבור ,אוניברסיטת חיפה
• ד"ר פנינה פלאוט ,המסלול לתכנון ערים ואזורים ,הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים ,הטכניון
• גב' מיקה מורן ,המסלול לתכנון ערים ואזורים ,הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים ,הטכניון
9:40-10:40

מושב ראשון :סביבה מקדמת התנהגות בריאותית
יו"ר :ד"ר רונית אנדוולט ,המגמה לקידום בריאות ,ביה"ס לבריאות הציבור ,אוניברסיטת חיפה ,ומכבי
שירותי בריאות
9:40-10:00

סביבת הפאב כגורם הקשור למידת היישום של החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים
גב' כרמית סטרן ,ד"ר ענת דרך-זהבי ופרופ' אורנה בראון-אפל ,בית הספר לבריאות הציבור,
אוניברסיטת חיפה

10:00-10:20

קשר בין משאבי ופעילויות בית הספר לבין פעילות גופנית של בני נוער
ד"ר אפרת נטר ,המחלקה למדעי ההתנהגות ,מרכז אקדמי רופין

10:20-10:40

בחינת הקשר בין מאפייני הליכוּת בסביבה הבנויה לבין אורח חיים פעיל של ילדים והורים
גב' מיקה מורן ,¹ד"ר פנינה פלאוט ¹ופרופ' אורנה בראון-אפל ¹ ,²הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי
ערים ,הטכניון; ²ביה"ס לבריאות הציבור ,אוניברסיטת חיפה

10:40-11:00

הפסקת קפה
11:00-12:00

מושב שני :סביבה מקדמת בטיחות
יו"ר :ד"ר יצחק אומר ,החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם ,אוניברסיטת תל-אביב
11:00-11:20

הקשר בין תשתית הסביבה הבנויה והתנהגות נהגים והולכי רגל
מר אבי מגיד ,ד"ר שלהבת ל .צור ופרופ' אורנה בראון-אפל ,בית הספר לבריאות הציבור,
אוניברסיטת חיפה

11:20-11:40

בטיחות סביבת ההליכה של ילדים :הערכת ההליכוּת בסביבה העירונית
ד"ר דוד זיידל וגב' שרון לוי ,ארגון בטרם לבטיחות ילדים
השפעות מורפולוגיות על התפלגות הולכי רגל במרחב העירוני
מר יואב לרמן ,החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם ,אוניברסיטת תל-אביב

11:40-12:00

12:00-13:00

מושב שלישי :הנגשת הסביבה לאוכלוסיות מיוחדות
יו"ר :פרופ' ארזה צ'רצ'מן ,המסלול לתכנון ערים ואזורים ,הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים,
הטכניון
12:00-12:20
12:20-12:40

12:40-13:00

קידום בריאות נגיש :בחינת צורכיהם של אנשים עם מוגבלות ל'סביבות מקדמות בריאות'
גב' רנדי גרבר ,ג'וינט ישראל ,מסד נכויות
תפישת הסביבה כמאפשרת או מעכבת השתתפות בקרב קשישים בישראל
ד"ר נעמי שרויאר ,ד"ר שרה רוזנבלום וד"ר בתיה אנגל ,החוג לריפוי בעיסוק ,הפקולטה למדעי
הרווחה והבריאות ,אוניברסיטת חיפה
ניידות בעת זקנה :הבדלים בין ניידותם של קשישים גרמנים לבין ניידותם של קשישים
ישראלים כפי שהם משתקפים במידע שנאסף באמצעות GPS
גב' מיכל איזקסון ,המחלקה לגיאוגרפיה ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים

 13:00-13:45הפסקת צהריים
13:45-14:30
מושב רביעי :ירוק ובריא בסביבה פנימית וחיצונית
יו"ר :ד"ר מילכה דונחין ,בית הספר לבריאות הציבור ,הדסה והאוניברסיטה העברית
13:45-14:05

השפעת בניינים ירוקים על הבריאות בישראל
ד"ר יאשה גרובמן ¹וד"ר אריק אמסטר ¹ ,²הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים ,הטכניון;
²ביה"ס לבריאות הציבור ,אוניברסיטת חיפה

14:05-14:25

מקהילות צומחות גינות ,מגינות צומחות קהילות :האם גינות קהילתיות יכולות לחזק הון חברתי
ולשפר בריאות בקהילות בירושלים במעמד חברתי-כלכלי נמוך?
מר ינאי קרנצלר ,המחלקה לחינוך וקידום בריאות ,משרד הבריאות

14:30-15:00
הרצאת סיכום :סביבות מקדמות בריאות בראי המודל הסלוטוגני
פרופ' שפרה שגיא ,התוכנית לניהול וישוב סכסוכים ,אוניברסיטת בן-גוריון

ההשתתפות בכנס אינה כרוכה בתשלום ,אך מחויבת בהרשמה מראש בדוא"ל ל:
) health.prom.envr@gmail.comנא לציין שם ,שיוך מוסדי ומספר טלפון(.
הועדה המדעית )לפי סדר א'-ב'( :ד"ר יצחק אומר )אונ' תל-אביב( ,פרופ' אורנה בראון-אפל )אונ'
חיפה( ,ד"ר מילכה דונחין )האונ' העברית( ,ד"ר פנינה פלאוט )הטכניון( ,פרופ' ארזה צ'רצ'מן
)הטכניון(.
הועדה המארגנת )לפי סדר הא'-ב'( :פרופ' אורנה בראון-אפל )אונ' חיפה( ,מיקה מורן )הטכניון( ,ד"ר
פנינה פלאוט )הטכניון(.

