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השימוש בחומרי הדברה בישראל 
דיו� ציבורי פתוח

  hartog.kenes@gmail.com :�פי�לפרטי� נו

http://bit.ly/hadbarakenes

התכנסות וכיבוד קל   9:00 - 8:30

מושב ראשון: שימוש בחומרי הדברה והשלכות בריאותיות   11:00 - 9:00
מנחה: ד"ר רות אסטרין, הקרן לבריאות וסביבה

ח"כ דב חנין ברכות:  
דוד לפלר, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה  

עו"ד קרן הלפרן-מוסרי, אדם טבע ודין - בשם מארגני הכנס  
השפעת חומרי הדברה על הבריאות - ד"ר תמר ברמן, משרד הבריאות

אמצעים להפחתת חומרי הדברה בחקלאות - ליאורה שאלתיאל, מחקר ופיתוח צפון, המכון למחקר מדעי בגליל
נקודת מבטו של חקלאי – רמי שדה, מושב עין יהב

אמצעים להפחתת הדברה בעיר, במוסדות חינוך ובבית - ד"ר שגיא גבריאל, המשרד להגנת הסביבה
נקודת מבטו של מדביר שעובד בסביבה עירונית וביתית - בועז קייזרמן

11:00 - 11:20  הפסקה

מושב שני: עמדות בציבור ואמצעים לשיתוף הציבור  12:30  - 11:20
מנחה: ד"ר רות אסטרין, הקרן לבריאות וסביבה

ממצאי סקר אדם טבע ודין -  עו"ד דפנה שלו-קורנבליט, אדם טבע ודין
קולות מהשטח: גלית אבינועם, נס ציונה - מאבק מוצלח להפסקת ריסוס בסמוך לבתי מגורים

   מואסי בהאא, בקה אל גרביה - חשיפה לחומרי הדברה בשימוש חקלאי
   דבורה נוריאל, יסוד המעלה – ריסוס חקלאי בתוך יישוב

   מיכל רוטברד – ריסוס בפעוטון במרכז הארץ
   רונן רגב-כביר, משנה למנכ"ל ומנהל מחקר בארגון אמון הציבור – חומרי הדברה במזון 

שקיפות ומידע: הקיים והדרוש בארץ  - שרית כספי-אורון, אדם טבע ודין 
דרכים לשיתוף מידע על חומרי הדברה ומנגנונים חדשניים לשיתוף ציבור  - ד"ר מיה נגב, אוניברסיטת תל-אביב

12:30 - 13:00 ארוחת צהריים

13:00 - 14:15 קבוצות עבודה לפי נושאים (פירוט הנושאים בטופס ההרשמה)

14:30 - 15:45 מושב שלישי: פאנל מומחים וסיכום
מנחה: ד"ר שרית בן שמחון-פלג, אוניברסיטת תל-אביב

סיכום התוצרים של קבוצות העבודה
פאנל מומחים:  ד"ר תמר ברמן, טוקסיקולוגית ראשית, שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות

ד"ר מרים פרוינד, מנהלת השירותים להגנת הצומח ולביקורת, משרד החקלאות ופיתוח הכפר    
ד"ר אורי שלום, ראש אגף מזיקים והדברה, המשרד להגנת הסביבה   

ד"ר שלמה קפואה, ראש אגף אגרואקולוגיה, המשרד להגנת הסביבה   

שימו לב!
שינוי מקו�

פרטי הגעה:

השער הקרוב ביותר לאודיטוריום הינו שער 5.
בתחבורה ציבורית: אוטובוסים:  קווי אגד:  274 ,572 ,271 קווי דן:  6 ,289 ,24 ,127 ,54 ,25 ,13 ,7 רכבת - מתחנת "האוניברסיטה" 

הליכה של 10-15 דקות, או קווי אוטובוס דן 7, 45 או 49.

ברכב: חנייה בתשלום בחניוני האוניברסיטה. החניונים הקרובים הם חניון סמולרש וחניון מדעי החברה, ברחוב ג'ורג' וייז. 

 ייתכנו שינויים לתכנית 

אוניברסיטת תל-אביב
הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון

בית הספר לממשל ולמדיניות ע"ש הרולד הרטוך

http://bit.ly/hadbarakenes
http://www2.tau.ac.il/map/unimapl1.asp
https://docs.google.com/forms/d/10cqxXFA_yxhwav-hjlI7Oso-BAb7R-uTGZdm9UaahsE/viewform
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