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 כנס מקוון

 :ך בעידן הקורונהפתיחת מערכת החינו
 בריאות, חינוך, פוליטיקה ודת נפגשיםשכ

23.9.2020 14:30-17:30 
 תוכנית*

   and reopening (Englishschool closing on perspective Introductory Session: Global (באנגלית חהפתי 14:30
 רן ניר פז, הדסה 'יו"ר פרופ

  , מנהל בית הספר לבריאות הציבור ע"ש בראוןיהודה ניומרק 'פרופ: ברכות
Greetings: Prof. Yehuda Neumark, Braun School Director 

  The moral imperative to return children to school -הספר לבית ילדים להחזיר המוסרית החובה )1 
Martin Weber - Program Manager, Child and Adolescent Health, WHO Europe   Dr. 

 Return to School Guidelines, US  ספר לבית ילדים להחזרת אמריקאיות הנחיות )2
- UC San Diego, Pediatrician and School Health Consultant Howard Taras .Prof 

 Children and COVID 19 - Israel and the world -והעולם ישראל -בילדים SARS-Cov2 גיףנמ תחלואה )3
Braun School of Public Health-Prof. Ora Paltiel 

  .perspective s’ndividual and parentIChildren, parents and teachers at risk הפרט מתרב יםשיקול 15:15
 מרגלית, הדסה-יו"ר פרופ' רונית קלדרון

 הדסה, ילדים לקתמח ,הלל גיללס אלכס ר"ד. בסיכון ילדים )4
 הציבור לבריאות הספר ובית כללית בריאות שרותי, להד אמנון 'פרופ. בסיכון והורים מורים )5
 הנהגת ההורים הארצית ר"יו - שיף מירום .הורים של מהפרספקטיבה ללימודים חזרה )6

  Local and sectorial considerationsהמגזר/העיר ברמת קוליםשי 16:00
 ר חגית הוכנר , האוניברסיטה העברית"יו"ר ד

 ירושלים מחוז רופאת, זמיר-שטיין חן 'פרופ .המחוז ברמת וטיפול מניעה - ספר בבתי התפרצויות )7
 שמש-בית עירה ראש ,בלוך עליזה ר"ד .שמש בית  - אדומות בערים חינוך) 8
  ומכללת אלקאסמי העברית האוניברסיטה, חרזאללה-מסרי ןאמהסא ר"ד .תערביהבחברה  חינוך) 9

   National considerations ארציתה ברמה שיקולים 30:16
 האוניברסיטה העבריתיו"ר פרופ' אורלי מנור, 

  החינוך משרד ,מזרחי-טביביאן מיכל ר"ד. א"תשפ של הראשונים בשבועות והניסיון החינוך מערכת ערכותהי) 10
  ב”מה, בריאות וקידום לחינוך' המח מנהלת ,אפללו אפרת ר"ד .החינוך ומשרד הבריאות משרד בין הקשר) 11
 (טנטטיבי)  הבריאות משרד, הקורונה קטוריפרוי -גמזו רוני' פרופ  -כולם על שומרים כיצד )12
 החינוך ועדת ר"יו, שפע רם כ"ח .החינוך מערכת פתיחת אודות החלטות תבקבל פוליטיים שיקולים) 13

    English and Hebrew  Discussion & Questions  (באנגלית ועברית) וסיכום מהקהל שאלות, דיון 00:17 
  שינויים*יתכנו 

 להרשמה לחצו כאן

https://huji.zoom.us/webinar/register/WN_6HLlnODpTBSB8c9F9LC8cg
https://huji.zoom.us/webinar/register/WN_6HLlnODpTBSB8c9F9LC8cg

