
התכנסות ורישום08:30-09:30

הפסקה11:15-11:45

?ילדים בטוחים -ערים חכמות 11:45-12:10

אדם   -עמית מחקר ביוזמה לרובוטיקה ממורכזת , אביב-תלבאוניברסיטת  בלווטניקחוקר במרכז , צזנהר רועי "ד

באוניברסיטת בראון

טביעות בילדים12:10-12:25

סוראסקיש "אביב ע-מרכז רפואי תל, "דנה דואק"ח לילדים "ביה,  מנהל היחידה לטיפול נמרץ ילדים, ר אפרים שדות"ד

):ב"א(ובהשתתפות חיימוביץ מיקי בהנחיית אשת התקשורת  ילדיםאיפה טעינו כחברה במניעת היפגעות  -פאנל 12:25-13:20

)א"חיפ(ר החברה הישראלית לרפואת ילדים "יו, ר שמעון ברק"ד

משרד החינוך  , ראש אגף בטיחות, רותם זהבי

משרד הבריאות  , אזור הדרום', אם וילד'ר עמותת גושן לבריאות ורווחת הילד בקהילה ומנהל מחלקת "יו, מנואל כץר "ד

לבטיחות ילדים  ' בטרם'לית ארגון "מנכ ,סילבינגראורלי 

המכללה האקדמית עמק יזרעאל, חוקרת בתחום התנהגויות מסכנות בריאות ומרצה בחוג לסיעוד, עוביד סמירהר "ד

משרד הבריאות  , מנהלת המחלקה להסדרת שירותים רפואיים ומנהלת התוכנית הלאומית לבטיחות ילדים, זהבה רומנו

הממהרשינוי הפרדיגמה ברפואה בעולם  - 3.0בריאות 13:20-14:00

מייסדת ארגון  , נשים מובילות בריאות-'אושיה'מייסדת , רפואיתמומחית בחדשנות , רופאת ילדים ,מיכל חמו לוטםר "ד

לבטיחות ילדים' בטרם'

ארוחת צהריים קלה14:00

:דברי ברכה09:30-10:00
  סוראסקיש "אביב ע-תל הרפואי המרכז ,"דואק דנה" לילדים ח"ביה מנהל, וילודים פגים מחלקת מנהל ,דרור מנדל' פרופ

לבטיחות ילדים  ' בטרם'ארגון , הועד המנהל רית"יו, ענת לוין
נציגת משפחת כץ  , שגיא-ר הדס כץ"ד

:הרצאת אורח10:00-10:40

Standardized Child Safety Education Intervention in a Pediatric Practice 
PD Dr. Stefanie Mäerzheuser, Senior physician, Children's Hospital for Pediatric Surgery - Charité -
Universitätsmedizin Berlin and Board President of BAG- Safe Kids Germany

סכנת שימוש במנשאים: תמותת תינוקות מחנק10:40-10:55

הילד  ר המועצה הלאומית לבריאות "המרכז הרפואי שערי צדק ויו, מנהל מחלקת יילודים, פרנסיס מימוני' פרופ

ולפדיאטריה

איסוף ושימוש בנתוני מיון לקידום בטיחות ילדים  10:55-11:15

מרכז רפואי מאיר, ילדים ד"מלראחות אחראית  ,מאירה פרקו

לבטיחות ילדים' בטרם'ארגון , מנהלת אגף מחקר ופיתוח, אסתי גולן

עינב גלילי   -הנחייה 
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