
14:45 - 14:30   התכנסות והרשמה
14:45-15:00 - פתיחת הכנס - יו"ר הכנס, פרופ' לאה רוזן, ראש החוג לקידום בריאות, בית

הספר לבריאות הציבור, הפקולטה לרפואה , אוניברסיטת תל אביב.
דברי ברכה:

פרופ' קרן אברהם, הדיקאנית הנכנסת, הפקולטה לרפואה , אוניברסיטת תל אביב
ח"כ טניה מזרסקי - מפלגת "יש עתיד"

נעמה פרוכטר, סיפור אישי

       15:00-15:45   Keynote speaker: Dr. Vaughan Rees, Harvard T.H.
Chan   School of Public Health, Regulating Smoking in Private
Dwellings around the World (English) 

   15:45-15:55 נועה טייטלר, הפיקוח על הבריאות במשרד החינוך, והחוג לקידום
בריאות, בית הספר לבריאות הציבור, הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל אביב:  מי

צודק? המעשן שרוצה לעשן בביתו, או השכן שרוצה לנשום אוויר נקי? ממצאים
ממחקר חתך

15:55-16:10:  ד"ר תמר ברמן, משרד הבריאות והחוג לקידום בריאות, בית הספר
לבריאות הציבור, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב: חשיפה של מבוגרים

וילדים בישראל לעישון טבק סביבתי: ממצאים עדכניים
16:10-16:20: ד"ר ויקי מאיירס, מכון גרטנר, והחוג לקידום בריאות, בית הספר

לבריאות הציבור הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב: האתגר בתפיסות שגויות
לגבי חשיפה

16:30-17:00 עו"ד עמוס האוזנר, יו"ר המועצה הישראלית למניעת עישון:

17:00-18:00: פאנל: איך להתגבר על המכשולים 

17:50 סיכום הכנס
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 חלק ראשון: היבטים מדעיים
 

 

16:15-16:30: הפסקה

חלק שני: היבטים משפטיים
 

        היבטים משפטיים של פלישת עשן טבק 
 

  מנחה: פרופ' ברוך רוזן, מכון ברוקדייל
 משתתפים:

 
פרופ' נורית גוטמן, החוג לתקשורת אוניברסיטת תל אביב: נורמות חברתיות, יותר מורכב

מאשר חשבנו
   פרופ' אורנה אפל בראון, ראש המרכז להערכת תוכניות קידום בריאות,                    

 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה: שינוי עמדות והתנהגות של
אוכלוסיה

אורי ריכטר : סיפור אישי
פרופ' שמעון גליק (אמריטוס) אוניברסיטת בן גוריון: שיקולים אתיים

 
ravidr@mail.tau.ac.il :להרשמה
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בחסות פורום המחקר של אוניברסיטת תל אביב והמועצה הישראלית 
  למניעת עישון

https://tau-ac-

il.zoom.us/j/870876

52180?

pwd=kCdloVUpXkg

LTglv_-

Ps_NNZWYkemW.1

להצטרפות בזום

הכנס ללא עלות
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