לחיים בריאים יותר

ועידת ישראל הראשונה
לבטיחות ילדים 2012
מתכבדים להזמינכם לכנס יחיד ומיוחד שכל מטרתו היא

להשאיר את הילדים במשחק...

יום רביעי , 15/2/2012 ,כ”ב שבט תשע”ב ,בנייני האומה ירושלים
מנחה :אורלי וילנאי
9:50 - 9:00

התכנסות ,רישום וכיבוד

10:20 - 9:50

פתיחה ומברכים:
ח”כ הרב יעקב ליצמן ,סגן שר הבריאות
עופר נאמן ,יו”ר ארגון ‘בטרם’ לבטיחות ילדים

Kate Carr, President and CEO, Safe Kids Worldwide

ניר ברקת ,ראש העיר ירושלים

 10:30 - 10:20התוכנית הלאומית לבטיחות ילדים פרופ’ רוני גמזו ,מנכ”ל משרד הבריאות
 10:45 - 10:30ההזדמנות  -עולם בטוח לילדים אורלי סילבינגר ,מנכ”ל ארגון ‘בטרם’ לבטיחות ילדים
 11:35 - 10:45פאנל  - 1מי שומר על הילדים שלנו?
דברי פתיחה :ח”כ זאב ביילסקי
מנחה :מיקי מירו ,מנכ”ל קול ישראל
משתתפים :הרב יעקב אשר ,ראש העיר בני ברק; ד”ר יובל וייס ,מנהל בית החולים האוניברסיטאי
הדסה עין-כרם; ענת לוין ,מנכ”ל רשת שילב; רון מוסקוביץ ,מנכ”ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים;
נאווה סמל ,סופרת ומחזאית; פרופ’ עמוס רולידר ,מומחה מוסמך לניתוח וטיפול התנהגותי
 11:50 - 11:35חינוך לבטיחות במערך התחבורה הציבורית בירושלים דני בר גיורא ,ראש מינהל חינוך ירושלים
 Networking 12:30 - 11:50וארוחת צהריים קלה
 13:15 - 12:30פאנל  - 2סיקור בסיכון  -התקשורת מסקרת היפגעות ילדים
מנחה :רן רזניק ,כתב ופרשן לענייני בריאות ,ישראל היום
משתתפים :אבי וייס ,מנכ”ל חדשות ערוץ  ;2ג’אדא זועבי ,מנכ”ל אתר בוקרא; איילון זרמון ,יו”ר זרמון גולדמן ;DDB
שושנה חן ,כתבת צרכנות ידיעות אחרונות; גיא מרוז ,עיתונאי; רן רהב ,יו”ר חברת רן רהב תקשורת ויחסי ציבור בע”מ
 14:00 - 13:15פאנל  - 3היפגעות ילדים  -נטל חברתי והפסדים כלכליים
מנחה :חזי שטרנליכט ,עורך כלכלי ,ישראל היום
משתתפים :פרופ’ ארנון אפק ,ראש מינהל רפואה ,משרד הבריאות; שלמה דולברג ,מנכ”ל מרכז השלטון המקומי;
ד”ר אסנת לבציון-קורח ,סגנית מנהל בית החולים אסף הרופא; רן סער ,מנכ”ל מכבי שירותי בריאות; שרון קדמי,
מנכ”ל משרד התמ”ת
 14:30 - 14:00סיכום ומתוקים
נגישות לבעלי מוגבלויות | תתאפשר הסעה מנקודות מרכזיות ברחבי הארץ | לרישום לוועידה ולפרטים נוספים באתר ‘בטרם’www.beterem.org :

הפקה  EXPאייל נאור

* משתתפי הפאנלים לפי סדר א’  -ב’

תודותינו

אפשר למצוא אותנו גם בפייסבוק

