
 ש אנגל במרכז הרפואי לגליל"יתקיים במרכז לחינוך לבריאות ע

 07/02/2017,   ז"א בשבטו תשע"י,   ביום שלישי
 info@gmc.gov.il-hanhala -במייל: אנא אשרו השתתפותכם ובחירת הסדנאות

  ,בחנו את האוויר שהיא נושמת, אם תרצו ללמוד אודות בריאותה של אוכלוסייה"
   ."המים שהיא שותה והמקומות בהם היא חיה

 (מתוך אתר הקרן לבריאות וסביבה. )ס"לפנה 5-המאה ה, היפוקרטס

 יום עיון שמירה על איכות הסביבה 
 בשיתוף  

 איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי  



 תערוכת פוסטרים של פעילויות הנעשות במרכז בנושאים סביבתיים, כיבוד קל, הרשמה 09:30 - 09:00

 ברכות 10:00 - 09:30

 מנהל מרכז רפואי לגליל, ברהוםר מסעד "ד

 ל איגוד ערים גליל מערבי"מנכ, בן דוריתמר ' גב

 אגף הדרכה ופיתוח משרד הבריאות, מנהלת תחום פיתוח הדרכה ופיתוח מנהלים, בלכראורלי ' גב

 ירוקצגת המרכז הרפואי לגליל כמרכז ה   11:00 - 10:00

 המרכז הרפואי לגליל - חברה בוועדה לשמירה על איכות הסביבה, אחות מוסמכת הדרכת הילד - קרונוס טניה' גב

 הפסקה ותערוכת פוסטרים 11:30 - 11:00

 לבחירה  סדנאות  13:30 - 11:30

 (  כל אחת' דק 45 -כ) -סדנאות  2משתתף בוחר כל 

 צהרייםארוחת  13:30

 תמצית הנושא שם המנחה שם הסדנא

יתושים מסוכנים לבריאות  
 .פתרונות ויישומים? בצפון

,  מרכז לחימה במזיקים - חביבללה חאמזי

 המשרד להגנת הסביבה, מחוז צפון

  .הארץ לצפון גם לאחרונה הגיעו החול וזבוב האסייני הנמר - מוכרים יתושים שני

 .והתייחסות למניעה דרכים ,(והרפואי הסביבתי) והטיפול ,הסכנות

מיליון טון   5מה גורלם של 

, בארץ, בצפון? פסולת בשנה
 .בעולם

ל איגוד ערים לאיכות  "סמנכ -לורנס עמר 

 הסביבה גליל מערבי

 פתרונות לספק והצורך הטיפול .בשנה פסולת של טונות מיליוני מייצרים אנחנו

  על ומכאן המים ,האוויר ,הקרקע בריאות על לשמור לנו מאפשרים ,ומידיים יעילים

 .בריאותנו

זיהום אוויר בחיפה והשפעתו  

כפי  האמנם -על הבריאות 
 ?שמפרסמת התקשורת

ל איגוד ערים "מנכ -ר עופר דרסלר "ד

 חיפה

  סקרים של עדכני מידע ומתן והמפרץ חיפה באזור האוויר איכות מצב של סקירה

  פערים יש מדוע .חיפה הסביבה לאיכות ערים איגוד ידי על ,מקרוב בנושא וטיפול

 ?אחרים פרסומים לבין התקשורת פרסומי בין וסתירות

מה משותף בין שמן זית 
 ?  לנסיכת הנילוס

מומחה  , יועץ תזונתי  - יזיק'צאורי מאיר 

להנהגת  המרכז  ,תזונתיתלהיסטוריה 

 הבריאות

  האם ?בריאותנו על השפעתו ומה אוכלים שאנחנו המזון של ייצורו ודרך מקורו מה

 הוא ואיך אוכלים אנחנו מה יודעים לא שאנחנו כך כדי עד שלנו מהמזון התרחקנו

 ?המזון בתוויות כתוב באמת ומה ?עלינו משפיע

השלכות של צפיפות אוכלוסין  

 על מערכת הבריאות

ראש החוג למדיניות   -אלון טל ' פרופ

 אביב-ציבורית באוניברסיטת תל

כיצד צפיפות האוכלוסין העולה בהתמדה גורמת לבעיות סביבתיות אקוטיות ומהווה  

 .גורם משמעותי למשברים החברתיים המרכזיים בעת הנוכחית

  

 13:30 - 11:30לבחירה בין  סדנאות  

 בתוכנית


