"סביבה בריאה  -חברה בריאה!?"
סדרת הרצאות על הקשר בין איכות הסביבה ,בריאות הציבור וצדק חברתי
המכללה החברתית-כלכלית ,הקואליציה לבריאות הציבור ומתנ"ס רמות ספיר מזמינים את הציבור
לסדרת הרצאות בנושאי איכות סביבה ,בריאות וצדק סביבתי.
האדם המודרני פיתח מגוון טכנולוגיות כדי להתמודד עם בעיות קיומיות וצרכים חיוניים ,במטרה לשפר
את מה שנתפס בעיניו כאיכות חיים .טכנולוגיות אלו הביאו להתערבות עמוקה בסביבה הטבעית ,בה נטה
האדם לעשות כבשלו .בשנים האחרונות גוברת המודעות של אזרחים ואזרחיות בעולם בכלל ובישראל
בפרט  ,לנזקים הסביבתיים ,הבריאותיים והכלכליים בטווח הקרוב והרחוק של מפעלי תעשייה מזהמי
סביבה וטכנולוגיות מזהמות נוספות ,כגון תחבורה.
לפי תפישת הצדק הסביבתי כולנו נפגעים מהרס הסביבה ,אבל לא כולם נפגעים באותה מידה :מזיהום
אוויר נפגעים יותר זקנים ,חולים ,ילדים ,תושבי הערים הגדולות ,תושבי מפרץ חיפה והבדואים ליד רמת
חובב .כדי להסיר את האיומים על הסביבה ,צריך להתמודד עם האינטרסים הכלכליים והפוליטיים
שמולידים אותם .בהקשר זה הדמוקרטיה היא כלי סביבתי .ככל שאנשים יודעים יותר ,הם יכולים/ות
להשתתף יותר בתהליך .וככל שהם משתתפים/ות יותר ,הם יכולים להשפיע יותר .הם יכולים להגן טוב
יותר על עצמם ועל הסביבה שלהם .המאבק על הסביבה הוא ,לפיכך ,גם מאבק על החברה ,על השוויון ועל
הדמוקרטיה.
סדרת ההרצאות "סביבה בריאה – חברה בריאה!?" מיועדת לקהל הרחב ובמסגרתה יילמדו ויידונו טבעו
ועצמתו של האיום הסביבתי תוך התמקדות בזיהומים סביבתיים והשפעתם על תהליכים אקולוגיים ועל
בריאות האדם .נציג פתרונות אפשריים יחד עם הפעולות האזרחיות אותן ניתן לנקוט על מנת להביא
לשינויים הדרושים.
בסדרה  12מפגשים וסיור לימודי אחד ,בהם ירצו מרצים מובילים מהאקדמיה ,פעילים מרכזיים בתחום
ונציגי הרשויות ובניהם :ח"כ ד"ר דב חנין ,ד"ר דורית באום ,עו"ד ג'מילה הרדל  ,ד"ר עינת קליש,
פרופ' דני גוטווין ,ונוספים ...
המפגשים יתקיימו בימי חמישי בשעה  20:00במתנ"ס רמות ספיר ,רחוב גוט-לוין  22א' חיפה.
הסיור הלימודי יתקיים ביום ו'  17/12בשעות הבוקר.
הרצאת הפתיחה בקורס תתקיים ביום חמישי ,28/10/2010 ,בשעה  20:00ובה נארח את ח"כ ד"ר דב חנין
אודות 'האתגר של החשיבה הסביבתית החדשה'.
עלות הסדרה . ₪ 300 :עלות מפגש יחיד ( .₪ 35 :הנחות לסטודנטים ,פנסיונרים,חיילים ,אמהות חד-
הוריות ועוד ) ...
פרטים נוספים אצל רכזי הקורס:
רון מונהייט uj230@walla.com 0523995569
שני עבאדי s.abady@gmail.com 0544813826
מומלץ להירשם מראש במזכירות מתנ"ס רמות ספיר 04-8328505 -
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האתגר של החשיבה הסביבתית החדשה
ח"כ דב חנין  -יו"ר השדולה הסביבתית בכנסת
סוגיות בקיימות
אורלי רונן – סמנכ"ל מרכז השל ומנהלת "המרכז לקיימות מקומית"
פירבור (פריפרליזציה) של חיפה ועליית סף הסבילות של התושבים
פרופ' דני גוטווין  -אוניברסיטת חיפה
סקירת הידע והמחקרים בנושא זיהום ותחלואה בחיפה ובריאות ילדים
אלה נווה – רכזת מדעית ,הקואליציה לבריאות הציבור
ניהול סיכונים סביבתיים
ד"ר אלי שטרן  -מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות
זיהום אוויר מתעשייה ותחבורה
ד"ר אלה ברלין -רכזת זיהום אוויר מכלי רכב ,איגוד ערים אזור מפרץ
חיפה – הגנת הסביבה
ממשבר סביבתי-לחינוך לקיימות
ד"ר דורית באום  -המשרד להגנת הסביבה ,מחוז חיפה
סיור בנחל הקישון +הרצאה
שרון נסים – מנכ"ל רשות נחל הקישון
תכנון עיר ובריאות הציבור
ד"ר עינת קליש  -הטכניון
בריאות וכלכלה-עלויות חיצוניות
ד"ר נדב דוידוביץ -המרכז לחקר מדיניות בריאות בנגב אוניברסיטת בן
גוריון
אקטיביזם סביבתי
רונית פיסו – מנכ"ל הקואליציה לבריאות הציבור
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 13/01/11ארגוני אזרחים ומאבקים משפטיים סביבתיים
עו"ד ג'מילה הרדל ואכים -מנכ"ל-שותפה עמותת אזרחים למען
הסביבה בגליל
 20/01/11פאנל ודיון מסכם
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הערה :התוכנית נתונה לשינויים

הקואליציה לבריאות הציבור (ע"ר)
הוקמה בשנת  2001כהתאגדות של למעלה מ 20-ארגוני סביבה מקומיים וארציים מתוך זיהוי בעיה
משותפת המייחדת את אזור חיפה והצפון – תמותה ותחלואה ממחלות לב ,שבץ מוחי ,סרטן ,ומחלות של
דרכי הנשימה בשיעורים גבוהים במיוחד מהממוצע הארצי .מחלות אלו ידועות כנגרמות גם מזיהום
סביבתי ,שהוא גבוה במיוחד באזור מפרץ חיפה והצפון.
הקואליציה עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם חוקרים מתחום איכות הסביבה מאוניברסיטאות שונות
בארץ ובעולם ,רופאים מדיסציפלינות שונות ,משרדי הממשלה ,רשויות מקומיות ,יועצי איכות סביבה
מהמגזר הפרטי ,ועדי פעולה ,מתנדבים וציבור רחב המעוניין לשפר את איכות חייהם וסביבתם.
הקואליציה היא הגוף האזרחי המוביל בארץ בתחום השפעות של זיהום סביבתי על בריאות הציבור
ומהווה בר-סמכא מקצועי בעיקר בנושא זיהום סביבתי ממקור תעשייתי.
אתרhttp://www.p-h-coalition.org.il :

המכללה החברתית-כלכלית
מאז הקמתה ,השתתפו יותר מ 20,000-תלמידים מכל שכבות החברה הישראלית בפעילות המכללה
החברתית-כלכלית .אלפי אנשים נוספים נחשפים מדי שנה למידע אותו מספקת המכללה בהרצאות
פומביות ,בהרצאות ובמאמרים המתפרסמים באתרי אינטרנט מרכזיים.
המכללה מציעה ידע נגיש ,להבנת המציאות הכלכלית חברתית במדינה ,תוך לימוד וחקירה ביקורתיים
בנושאים חיוניים מתחומי החברה והכלכלה ,ולאורם קיום דיון בדרכים לחולל שינוי חברתי .המכללה
מהווה מקום של תקווה חברתית למובילי התנועות החברתיות בישראל.
אתרhttp://www.sea.org.il :

רשת רמות חיפה
הרשת כוללת את מתנ"ס רמות ספיר ,מתנ"ס רמת אלון ומתנ"ס רמות רמז .
הרשת פועלת במספר תחומים בכללם :חוגים וסדנאות לילדים,נוער ומבוגרים ,התחדשות יהודית,
מעורבות בקהילה וקידום נושאי איכות סביבה.
הרשת משרתת את תושבי שכונות רמת אלון,רמות ספיר,רמת חן,רמות רמז,רמת אלמוגי,רמות
גולדה,סביוני כרמל והוד הכרמל.
אתרhttp://www.kehila1.org.il :

