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 הכנס המנח

 ניר קידר

שנים עם שירותי הבריאות והרווחה בישראל -. לקידר היכרות עמוקה ורבתמנכ"ל מרכז טאוב

ובעולם. יש לו ניסיון רב בשירות הציבורי בהובלת תהליכים אסטרטגיים, במחקר, בגיבוש רפורמות 

מילא שורה של תפקידים ניהוליים  2006משנת ובהובלת תהליכי חדשנות במשרדי ממשלה. 

היה סמנכ"ל בכיר וראש מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי  2019–2014במשרד הבריאות. בשנים 

שימש סמנכ"ל בכיר וראש מינהל אסטרטגיה, תכנון כלכלי, מחקר ורגולציה במשרד  2019במשרד הבריאות, ומשנת 

ון בכלכלה, פילוסופיה ומדיניות ציבורית ותואר שני במדיניות ציבורית, הרווחה והביטחון החברתי. הוא בעל תואר ראש

 . בירושלים שניהם מהאוניברסיטה העברית

 מושב פתיחה

  אבי וייס פרופ'

. בעל תואר דוקטור לכלכלה אילן-נשיא מרכז טאוב ופרופסור לכלכלה באוניברסיטת בר

עמד בראש  2008–2005, ובשנים 1988משנת אילן -מאוניברסיטת שיקגו. חבר סגל באוניברסיטת בר

המחלקה לכלכלה באוניברסיטה. תחום התמחותו הוא כלכלה יישומית, ומחקריו עוסקים בארגון 

פרופ' וייס  תעשייתי, הגבלים עסקיים, שוק העבודה, משפט וכלכלה, וכלכלה התנהגותית וניסויית. 

שותף של כתב -שראלית לכלכלה, ועורךהוא עורכו של "הרבעון לכלכלה", כתב העת של האגודה הי

. במסגרת פעילותו הציבורית היה הכלכלן הראשי והמשנה לממונה על ההגבלים העסקיים Economic Inquiryהעת 

וחבר בוועדת המשנה ליוקר המחיה ולתחרות של ועדת  2003–1999, חבר בוועדת ההיצף בשנים 2005–2003בשנים 

בוועדת בכר לרפורמה בשוק ההון. היום הוא חבר בצוות התחרות של הפורום טרכטנברג, ושימש גם חבר מייעץ 

הנציג האקדמי בוועדת הערר לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ועמית מחקר  ,ישראלמדינת על ל-לאסטרטגיית

כתבי עת ובספרים מאמרים ב 50-, המכון לחקר שוק העבודה בגרמניה. לאורך הקריירה האקדמית שלו פרסם יותר מIZA-ב

 מקצועיים.

 

 טאוב  סטיבן

 ,IST-חבר הנהלה ב, וכן נשיא קרן הנרי ומרילין טאוב וחבר האסיפה הכללית של מרכז טאוב

היה עמית בחבר הנאמנים של קרן הנרי ומרילין טאוב, של  בעברחברה פרטית לניהול נדל"ן. 

לאומית המייעצת -התיאטרון הציבורי בניו יורק ושל ארגון הג'וינט העולמי, וכיהן כחבר במועצה הבין

בוגר בית הספר  .של מוסד טאוב לחקר מחלת האלצהיימר והזדקנות המוח באוניברסיטת קולומביה

 אוניברסיטת מישיגן.מתואר ראשון  למשפטים באוניברסיטת אמורי ובעל



 

  לאומית-שוויון במערכת הבריאות מנקודת מבט בין-איהרצאת פתיחה: 

 סר מייקל מרמוטפרופ' 

, וכיום מנהל המכון 1985מאז  (UCLפרופסור לאפידמיולוגיה ביוניברסיטי קולג' שבלונדון )

 The Health Gap: the challenge of anלהוגנות בבריאות באוניברסיטה. מחבר הספרים 

unequal world (Bloomsbury 2015) ו-Status Syndrome (Bloomsbury 2004) 'פרופ .

מרמוט משמש יועץ למנכ"ל ארגון הבריאות העולמי בנושא הגורמים החברתיים המשפיעים על 

הוא  2019משנת ו ,הבריאות במחלקה החדשה לשיפור הבריאות בארגון הבריאות העולמי

שותף במכון להוגנות בבריאות באוניברסיטה. קיבל את פרס -אורח באוניברסיטה הסינית בהונג קונג ומנהלפרופסור 

Global Hero  מטעם ארגון הבריאות העולמי; אתHarvard Lown Professorship (2014–2017 את ;)Prince 

Mahidol Award ( ו2015לבריאות הציבור ;) תוארי דוקטור לשם כבוד.  19כן 

שוויון בבריאות במשך כמעט חמישים שנה. הוא היה היו"ר של ועדת ארגון -וט עמד בראש קבוצות מחקר בנושא אימרמ

של כמה ועדות אזוריות של הארגון, וכתב יו"ר הבריאות העולמי בנושא הגורמים החברתיים המשפיעים על הבריאות ו

נשיא ההסתדרות הרפואית היה  2011–2010-ות. בשוויון בבריא-לממשלת בריטניה סקירות בעניין ההתמודדות עם אי

הוא נשיא קרן הריאות הבריטית; עמית באקדמיה כיום נשיא ההסתדרות הרפואית העולמית.  2015-( ובBMAהבריטית )

למדעי הבריאות; עמית כבוד בקולג' האמריקני לאפידמיולוגיה ובפקולטה לבריאות הציבור; ועמית כבוד באקדמיה הבריטית 

. Royal Colleges-ות למיילדות וגינקולוגיה, לפסיכיאטריה, לרפואת ילדים ובריאות הילד ולרפואה כללית של הובפקולט

הוא חבר נבחר באקדמיה הלאומית לרפואה של ארצות הברית ובאקדמיה הלאומית לרפואה של ברזיל. במשך שש שנים 

כה תואר אבירות על שירותיו בתחום האפידמיולוגיה קיבל מהמל 2000ובשנת  ,היה חבר בוועדה המלכותית לזיהום סביבתי

 שוויון בבריאות. -ועל תרומתו להבנה של אי

 

 

  



 

 אתגרים ופתרונות אפשריים  –דוח "ועדת העשור" על פערים בבריאות בישראל מושב ראשון: 

  'פרופ' נדב דוידוביץ

דוידוביץ' הוא רופא מומחה . פרופ' חוקר ראשי וראש תוכנית מדיניות הבריאות במרכז טאוב

גוריון בנגב. -באפידמיולוגיה ובריאות הציבור ומנהל בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן

בעבר היה ראש המחלקה לניהול מערכות בריאות באוניברסיטה ויו"ר המרכז לחקר מדיניות 

הישראלי הרשמי בוועד  נוסף על כך הוא יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור, הנציג .הבריאות בנגב

המנהל של האיגוד האירופי לבריאות הציבור, חבר בוועדות שונות של משרד הבריאות, לרבות 

לאומיות שונות, בהן כוח המשימה לנגיף הקורונה של האיגוד -קבינט המומחים של תוכנית "מגן ישראל", וחבר בוועדות בין

 .האירופי של בתי הספר לבריאות הציבור

וביץ' כתב מאמרים וספרים רבים בנושאי בריאות הציבור, מדיניות בריאות, כלכלת בריאות, ניהול מערכות פרופ' דויד

בריאות, אתיקה וסוציולוגיה של הבריאות. עם התפרצות נגיף הקורונה בישראל היה מעורב במחקר ובהתוויית מדיניות 

תוך דגש על נושאים חברתיים במערכת הבריאות, מבשינויים מבניים ובייעוץ לגורמים שונים בארץ ובעולם על הצורך 

 והתמודדות עם פערים בבריאות.

 

 איילת גרינבאום אריזון

. המינהל אחראי על סמנכ"לית בכירה במינהל לתכנון אסטרטגי וכלכלי במשרד הבריאות

התכנון ארוך הטווח של מערכת הבריאות בישראל באמצעות בניית תוכנית אסטרטגית מערכתית 

טווח, תכנון הון אנושי ותשתיות בריאות, תכנון כלכלי של המערכת, קידום רפורמות ארוכת 

 2013השוויון בבריאות והטמעת כלי שיתוף ציבור בפעילות המשרד. בשנת -לאומיות, צמצום אי

הקימה את אגף השירות של משרד הבריאות, האחראי על השירות וחוויית המטופל במערכת 

. עם תחומי אחריותו של אגף השירות נמנים בין השאר ניהול 2020 הבריאות, וניהלה אותו עד

המוקדים של המשרד, טיפול בתלונות הציבור, מענה לבקשות מידע וקידום השקיפות, סיוע במימוש זכויות למטופלי מערכת 

 ת המטופל.הבריאות, ייזום וביצוע סקרי חוויית מטופל לאומיים והובלת תוכניות לאומיות לשיפור השירות וחוויי

כמו כן היא לקחה חלק פעיל בניהול משבר הקורונה ובהקמת  .לאומית-גרינבאום אריזון שימשה דירקטורית בחברת ייעוץ בין

בעלת תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול  .מוקדי הקורונה האחראים למתן מענה לציבור בערוצים טלפוניים ודיגיטליים

 גוריון בנגב.-במינהל עסקים, שניהם מאוניברסיטת בןעם התמחות במערכות מידע ותואר שני 

 

 

 



 

 פרופ' נחמן אש

הספר לרפואה ע"ש בבית רפואה דוקטור ל השלים את לימודיו לתואר .מנכ"ל משרד הבריאות

ברפואה פנימית במרכז הרפואי שיבא התמחה ו( 1986) אביב-באוניברסיטת תל סאקלר

רפואי מהמחלקה לבריאות, מדע וטכנולוגיה כמו כן הוא בעל תואר שני במחשוב  .(1997)

 ( ותואר שני במדע המדינה מאוניברסיטת חיפה.2001בבוסטון ) MIT-באוניברסיטת הרווארד

ארבע שנים אינטנסיביות  בתום, 2011בשנת  שנים. 25פרופ' אש היה רופא צבאי במשך 

סמנכ"ל בכיר למידע ומחשוב במשרד  לאחר פרישתו מצה"ל היה אלוף.-פרש בדרגת תתבתפקיד קצין רפואה ראשי, 

הצטרף למכבי שירותי בריאות, ולאחר שנה בתפקיד מנהל מחוז השרון קודם לתפקיד ראש חטיבת  2013הבריאות. בשנת 

 .2020וכיהן בתפקיד זה עד אוגוסט  הבריאות בארגון

מונה למנכ"ל משרד  2021לי ביוו ,מאבק בנגיף הקורונהל ראש תוכנית מגן ישראלהיה  2021יולי עד  2020נובמבר מ

 למדעי הבריאות, אוניברסיטת אריאל.   בבית הספרנחמן אש הוא פרופסור חבר במחלקה לניהול מערכות בריאות  הבריאות.

 

 איילה מאיר 

, מנהלת אגף בכיר משפחות, ילדים ונוער בקהילה במשרד הרווחה והביטחון החברתי

נוער ומשפחות במצבי סיכון ובמצבי חיים שאחראי על פיתוח מענים עבור ילדים, בני 

שנה במגוון  22שנים. עובדת במשרד הרווחה  33משבריים. איילה היא עובדת סוציאלית זה 

תפקידי ניהול ושותפה בהובלת תהליכים משמעותיים בתחומי הרווחה בישראל, בדגש על 

פחה, עוני טיפול במשפחות וילדים וטיפול בתופעות חברתיות חמורות כמו אלימות במש

 והדרה, שכול, גירושים, ילדים בסיכון ועוד.

במסגרת עבודתה במשרד היא מובילה ומנהלת שותפויות עם ארגוני החברה האזרחית, לרבות עמותות השותפות 

בהפעלת שירותי המשרד, קרנות פילנתרופיות וארגון הג'וינט. כמו כן היא מקדמת שיתופי פעולה עם המחלקות לשירותים 

ברשויות המקומיות ועם משרדי ממשלה שונים, בהם משרד הבריאות, המשרד לביטחון הפנים, משרד החינוך,  חברתיים

 משרד הבינוי והשיכון, משרד העלייה והקליטה ומשרד המשפטים.

 בעבר מילאה שורה של תפקידים מקצועיים בהנהלת בתי המשפט, בעמותה למצוינות בחינוך ובשירות הפסיכולוגי החינוכי.

ילה היא בעלת תואר שני במדיניות ציבורית מהאוניברסיטה העברית בירושלים ותואר שני במינהל עסקים מאוניברסיטת אי

 דרבי בישראל.

 

 

 



 

 פרופ' אורלי מנור

. )מלמ"ב( יו"ר הוועד המנהל של המכון הלאומי לחקר שירותי בריאות ומדיניות הבריאות

 לבריאות של האוניברסיטה העברית והדסה וכיוםניהלה את בית הספר  2012–2009בשנים 

תואר ראשון  בעלתפרופ' מנור היא  ר.בית הספבסטטיסטיקה -מן המניין בביו סורפרופהיא 

השלימה . אוניברסיטה העברית בירושליםמהבכלכלה וסטטיסטיקה ותואר שני בסטטיסטיקה 

 ,City-דוקטורט ב-והשתלמה בפוסט באוניברסיטת שטוקהולם דוקטור את לימודיה לתואר

University of London. 

בלה מענקי מחקר רבים וזכתה בפרסים, בכלל זה פרס רקטור ימאמרים מדעיים, ק 200-חיברה למעלה מ היא

תחומי המחקר  .םימותה הישראליסדה את סדרת מחקרי התיי כמו כןהאוניברסיטה העברית לחבר סגל מצטיין במיוחד. 

מדידת איכות בבריאות, המקור העוברי למחלות בגיל המבוגר ומתודולוגיה של מחקרי  פערים בבריאות, הםשלה העיקריים 

 אורך.

בשנים  .פרופסור אורחת באוניברסיטת פנסילבניה, במכון קרולינסקה בשטוקהולם ובאוניברסיטת ז'נבההייתה פרופ' מנור 

בתפקידה כהנת מ 2014הקהילה בישראל, ומשנת  כנית הלאומית למדדי איכות לרפואתועמדה בראש הת 2010–2017

נשיאת האיגוד ללאחרונה נבחרה . רותי הבריאות ומדיניות הבריאותישעד המנהל של המכון הלאומי לחקר וכיו"ר הוהנוכחי 

 הישראלי לסטטיסטיקה.

 

 שוויון בנגישות לבריאות ברמה המקומית ותפקידן של הסביבה והקהילה-הרצאה מרכזית: אי

 יורינטיה מקנבך ד"ר

במכון המחקר לבריאות הציבור של אמסטרדם במרכז הרפואי האוניברסיטאי  מרצה בכירה

UMC תואר שני בבריאות הציבור מהמרכז הרפואי ארסמוס  בעלת. אמסטרדם שבהולנד

אמסטרדם. עבודתה מתמקדת בגורמים שמאותרים "במעלה  UMC-ודוקטורט באפידמיולוגיה מ

של שמנּות ושל מחלות כרוניות אחרות הקשורות לאורח חיים, כגון סוכרת ( upstreamהזרם" )

ומחלות לב וכלי דם. גורמים אלו, או גורמים סביבתיים, הם למשל שכונות שאנשים חיים  2סוג 

-השוויון החברתי-תחומי של סביבות מזון ושל אי-ועובדים בהן. ד"ר מקנבך מתמחה במחקר בין

שותפה של "צוות -ל התנהגויות הקשורות לאורח חיים ועל מחלות כרוניות. היא מייסדתכלכלי הכרוך בהן והשפעתן ע

. הייתה שותפה לכתיבתם של יותר Health & Place( ועורכת משנה של כתב העת Upstream Teamבמעלה הזרם" )

 פרסומים מדעיים ותרמה לשישה פרקים של ספרים. 80-מ

 

 

 



 נקודת המפגש בין מיקום גיאוגרפי, עוני, חינוך, מוצא ומגדר – שוויון בבריאות-אימושב שני: 

  אלון-ד"ר שגית ארבל

. מקדמת משרד הרווחה והביטחון החברתיב אשית, מנהלת מערך שירותי הבריאותרופאה ר

גישות חברתיות במדיניות  ן שלהטמעתאת רווחה והרפואת ת תפיס מה שלויישו הפיתוחאת 

סגנית מנהל המרכז הרפואי מגוון תפקידים, בהם מילאה ובפרקטיקה הרפואית. בעברה בריאות ה

אסטרטגי וכלכלי במשרד הבריאות;  ראשת האגף לתכנון מדיניות במינהל תכנוןהשיקומי רעות; 

ורי מנהלת השירות האמבולט; הדסהבית החולים נפגעי תקיפה מינית בנפגעות ומייסדת ומנהלת מרכז "בת עמי" לטיפול ב

משגב לדך. כמו כן עמדה בראש ועד הרופאים הבכירים בית החולים מרכז לבריאות האישה בהומנהלת  ;הגינקואונקולוגי

 . בזמן המשבר שפקד את בית החוליםשל הדסה 

איכות ובטיחות הטיפול, התמודדות מערכת : תחומיםבמגוון במערכת הבריאות אלון -עסקה ד"ר ארבל לאורך השנים

 הייתה שותפה . כמו כןקידום תהליכי חדשנות במערכת הבריאותובבריאות  שוויון-אי ,יהיהזדקנות האוכלוסהבריאות עם 

עדה וצוות בו תראש , שימשההתוכנית הלאומית למניעת שחיקת עובדים במערכת הבריאות שלבהקמתה ובהובלתה 

ת נשים ידת האו"ם למניעת אפליוועבנציגת משרד הבריאות הייתה ו ,למיגור הגזענות וההדרה במערכת הבריאות

 . OECD-ובמשלחת השרים ל

התמחות במערכות בריאות  בנגב ובוגרת לימודי מינהל עסקים עםגוריון -גרת לימודי רפואה באוניברסיטת בןבוהיא 

י התמחות בגינקולוגיה אונקולוגית, מומחית במינהל רפוא-תת עם אוניברסיטת תל אביב. מומחית בגינקולוגיה ומיילדותב

 אלון היא אם, רופאה ומשוררת. -ד"ר ארבל ת המחזור הראשון של תוכנית ענבר.ובוגר

 

 סיגל רגב

, האישה הראשונה שנבחרה לעמוד בראש קופת חולים מנכ"לית קופת חולים מאוחדת

סיגל ניפצה את תקרת הזכוכית ושינתה את כללי המשחק עם כניסתה לתפקיד שעד  בישראל.

שנה במערכת הבריאות בישראל.  30-לסיגל ניסיון של למעלה מ .אז נחשב גברי במובהק

לאורך השנים מילאה שורה של תפקידים ניהוליים בכירים בקופות החולים ובבתי החולים, 

בהם סמנכ"לית כספים בקופת חולים מאוחדת, ראש אגף תכנון ומחקר בשירותי בריאות 

 כללית וסמנכ"לית פיתוח עסקי בבית החולים מאיר.

דה כמנכ"לית קופת חולים מאוחדת הובילה שינויים רבים ובראשם מהפכת הרפואה הדיגיטלית ומעבר לרפואה בתפקי

אותה הוא: "שום דבר אינו  היברידית, וקבעה סטנדרטים חדשים של שירות, זמינות וחדשנות בארגון. המוטו המלווה

 ליך ולא רק מהתוצאה".בלתי אפשרי. אני יכולה לעשות הכול, והכי חשוב ליהנות מהדרך ומהתה

 

 

 



 

 קווידר-פרופ' סראב אבו רביעה

פרופסור ( ו2021)מאוקטובר גוריון בנגב -סגנית נשיא לענייני מגוון והכלה, אוניברסיטת בן

סוכנות בשוויון ו-איב, בשוליותעוסקים  המחקריה. אוניברסיטבחברה במחלקה לחינוך 

בספירה הפרטית )משפחה( והציבורית מגדר בקרב בנות מיעוטים מפרספקטיבה של גזע ו

 .כאחת )השכלה גבוהה ותעסוקה(

את לימודי נשים בחברה הבדואית והראשונה שחוקרת במגדר ובלימודי קווידר היא חוקרת מובילה -פרופ' אבו רביעה

 הבדואיות.המלא בקולותיהן המושתקים של הנשים שיצרה, שיח ייחודי בעזרת  בחברה הבדואיתהפמיניזם הביקורתי 

ושל עבודתה תרמה רבות לניתוח הביקורתי של האופן שבו נוצרים גופים פמיניסטיים של ניתוח ידע ומגדר בישראל 

מקדמת צדק  ם, ובכך היאייפמיניסטשיחים של עדוף תייצור ותהליכי בדואית בהמבט הנקודת הפוליטיקה של הדרת 

נקודת המבט הייחודית שלה בין מעמיקה עם תחום המחקר וה היכרותהבין השילוב  אפיסטמי למען הנשים שהיא חוקרת.

 פמיניסטי.המחקר בסוגי מעורבות חדשים מאפשר לה לפתח 

חברת המועצה המנהלת  ת ומשמשתקווידר היא גם אקטיביסטית פמיניסטי-לצד עיסוקיה האקדמיים, פרופ' אבו רביעה

גישה להשכלה, מאבק  כגון תחומים מרכזייםבחברה הבדואית בלת למען נשים ועהיא פ .ועמותות בכמה ועדות אקדמיות

  בפוליגמיה ושיפור הזדמנויות התעסוקה.

 Business forפרס טורונטו לחוקרים צעירים מצטיינים; עסקים למען השלום ) , בהםהיא זכתה בכמה מענקים ופרסים

Peace ;)פרויקטו WEALTH –  בבית לחם עיבוד המזון של ארגון שראע מפעל  –קידום פיתוח כלכלי מקומי בר קיימא

הוענק לה הפרס "אות קטן למעורבות חברתית באקדמיה" מטעם ארגון  2019)בשיתוף עם ארגון שראע(. כמו כן בשנת 

לסוציולוגית החודש רוח נשית על השילוב בין האג'נדה האקדמית לאנג'דה הפמיניסטית שלה, וביולי באותה שנה נבחרה 

 .Current Sociology   של כתב העת

 

 

 עידן גרינבאום

קמ"ר  220-. המועצה מתפרשת על פני כ2016משנת  ראש המועצה האזורית עמק הירדן

מכהן בתפקיד  2018משנת יישובים.  22-בתושבים המתגוררים  16,000-ומספקת שירותים לכ

שנבחר לתפקידו הארגון המנהל את התיירות והרגולציה באזור. לפני  –יו"ר איגוד ערים כינרת 

 הנוכחי שירת כקצין ביחידה לאיתור נעדרים בצה"ל. גרינבאום הוא בעל תואר שני במדע המדינה

  ותואר ראשון במינהל עסקים. נשוי ואב לארבעה ומתגורר בקיבוץ אשדות יעקב איחוד.

 

 



 

 יעל שרר

. יםמייסדת ומנהלת הלובי למלחמה באלימות מינית, סופרת ובמאית סרטים דוקומנטרי

של שדולת  Miss Fix the Universeזכתה בפרס "נשים משנות עולם" של הכנסת ובתחרות 

למדינת ישראל השיאה משואה לכבוד נפגעות ונפגעי  74-הנשים בישראל, וביום העצמאות ה

  תקיפה מינית. מנהלת פרויקט "רחוב משלה".

כל מערכת בהחלמה עברה כמעט ללצדק ו העל ידי אביה, ובמסע היעל נפגעה מינית בילדות

בהליך הפלילי הבריאות. ומערכת הרווחה מערכת פרקליטות, בתי המשפט, הבמדינה: 

לספר את סיפורה בפנים ולאפשר לה פתוחות דלתיים בדרישה לנהל את המשפט בהמדינה שהתנהל נגד אביה עתרה נגד 

 2019-תיטיב עם נפגעות ונפגעי אלימות מינית. במדיניות ש בקידום ומתמקדתלפעילה חברתית היא הפכה . מאז גלויות

וזכה להצלחות הקימה את הלובי למלחמה באלימות מינית, ארגון אזרחי של נפגעות ונפגעים שעוסק במדיניות וחקיקה 

 תקדים.  ותחסר

 

 ביטחון תזונתי-מושב שלישי: אי

 פרופ' חגי לוין

. פרופ' לוין הוא רופא מומחה הרפואיתיו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל, ההסתדרות 

באפידמיולוגיה ובריאות הציבור ופרופסור לאפידמיולוגיה בבית הספר לבריאות הציבור של 

 .האוניברסיטה העברית והדסה

בעבר היה מקים וראש תוכנית ההתמחות בבריאות וסביבה באוניברסיטה העברית ושימש 

בחיל הרפואה ובמשרד הבריאות. חבר בוועדות בתפקידים בכירים בבריאות הציבור בתפקידיו 

ועדת המדיניות של ארגון הגג של של המועצה לביטחון תזונתי, ו לאומיות שונות כדוגמת הוועדה המדעית-לאומיות ובין

 .ארגוני בריאות הציבור בעולם

, מדיניות בריאות, בריאות מאמרים מדעיים מקוריים בנושאי בריאות הציבור, אפידמיולוגיה 100-פרופ' לוין כתב למעלה מ

בזירה הציבורית בישראל ובעולם לחיזוק ההתחשבות פעל וסביבה, בריאות דיגיטלית ותקשורת בריאות. בעשור האחרון 

 .בשיקולים הבריאותיים בקבלת ההחלטות תוך מניעת השפעה של אינטרסים זרים של חברות הטבק, המזון והמשקאות

 



 ד"ר איימי לזרוס ירוך

 משמשתהיא  .באומהה, נברסקה (GSCNהמרכז לתזונה ע"ש גרטשן סוונסון )מנכ"לית 

בריאות ובריאות חברתית והתנהגותית באוניברסיטת המרכז הפרופסור במחלקה לקידום 

הרפואי נברסקה, וכן פרופסור נלווית במחלקה למדעי התזונה והבריאות באוניברסיטת 

תוכניות תזונה של יישום תהליכי הערכה וובלת שנות ניסיון בה 20לד"ר ירוך  .לינקולן-נברסקה

חוסר ביטחון במניעת השמנת יתר חולנית בילדות, עוסקת במאז היא ו GSCN-הצטרפה ל 2009בשנת  לבריאות הציבור.

עם המכון הלאומי למזון וחקלאות  משותףכיום היא מנהלת פרויקט  הערכת תוכניות ותהליכים.בו מזוןמערכות בתזונתי, 

 GusNIPבמשרד החקלאות האמריקני ועומדת בראש המרכז הלאומי להדרכות, סיוע טכני, הערכה ומידע של תוכנית 

תוך ועסקה במחקר התנהגותי מ בארצות הבריתלסרטן ת במכון הלאומי והייתה מנהלת תוכני. בעבר לתמריצים בתזונה

ירוך ד"ר  מניעת סרטן העור.במניעת השמנת יתר חולנית ובפיתוח סקרים, בתיות, הערכות תזונבבתזונה,  התמקדות

 ארבעה פרקים בספרים וזכתה במענקים ובחוזים במגוון רחב של תחומים.ומאמרים  180-מכתבה יותר 

 

  פרופ' רוני סטריאר

מייסד וראש המרכז הבינתחומי לחקר העוני , יו"ר המועצה הלאומית לביטחון תזונתי

רוני סטריאר הוא פרופסור )אמריטוס( בבית הספר  .וההדרה החברתית, אוניברסיטת חיפה

 הקיםפעילותו האקדמית באוניברסיטת חיפה  במסגרתחיפה.  לעבודה סוציאלית באוניברסיטת

כנית "שותפות חיפה להתרת שרשרת העוני", את ואת המגמה למנהיגות ושינוי חברתי, את ת

כנית הדגל של אוניברסיטת חיפה למאבק ולמוביליות חברתית ואת תנהלת האקדמית יהמ

ולימודי  ברושלים עבריתהבאוניברסיטה  תואר ראשון, שני ושלישיהוא בוגר סולידריות חברתית. פרופ' סטריאר לבהדרה ו

המוענק על  חברתית בישראלהמדיניות הדוקטורט באוניברסיטת פנסילבניה בארה"ב. זוכה אות מפעל חיים לקידום -פוסט

 .ישראל אספנט איגוד ידי

 

 גידי כרוך

"משולחן  ,המובילות בישראלעמותות המזון שתיים מ ארגון הוקם ממיזוג שלה .מנכ"ל לקט ישראל

גידי מילא תפקיד מרכזי בתהליך המיזוג, שנחשב לאחד המוצלחים ו ,לשולחן" ו"לקט בנק המזון"

כלל הפעילות של הארגון על אחראי הוא לקט ישראל כמנכ"ל בתפקידו בעולם העמותות בישראל. 

ארגון הצלת והיה ל הארגוןגדל  2009בשנת  לתפקידמאז מונה ועד המנהל. ודיווח לחברי העל הו

 (.GFN) הוכר כבנק המזון של ישראל על ידי רשת בנקי המזון העולמיתאף המזון הגדול בישראל, ו

האנשים מאה לאחד מגידי נבחר  .צות הבריתטק באר-יסטיקה והית לוגיותפקידי ניהול בכירים בחבר בעבר מילא

של האלגמיינר  2020היהודים המשפיעים בעולם לשנת  לאחד ממאהוכן , 2016לשנת מארקר -המשפיעים של העיתון דה

 .MBAותואר  בנגבגוריון -יה וניהול מאוניברסיטת בןיתואר מהנדס תעשהוא בעל העיתון היהודי הנפוץ בארה"ב.  –



 
 השלישי אך ברצוננו להודות לו על תרומתו לבניית ותכנון המושב, להשתתף בכנסנמנע מפרופ' אהרון טרואן לצערנו * 

 

 פרופ׳ אהרון טרואן

פרופ' טרואן הוא פרופסור חבר בביה"ס למדעי התזונה, האוניברסיטה העברית בירושלים. 

באוניברסיטה העברית בירושלים, חבר בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה' סמית 

הוא מלמד בבית הספר למדעי התזונה  שם הוא עומד בראש המעבדה לתזונה ובריאות המוח.

ובבית הספר לבריאות הציבור ומכהן כיו"ר התוכנית לתואר שני במדעי המזון והתזונה 

הציבור  מחקריו של פרופ' טרואן עוסקים במדע תזונה בסיסי, בתזונה ובריאות באוניברסיטה.

במסגרת פעילותו הציבורית פעל לקידום רפורמה במדיניות המזון וחקיקה  ובחקר מדיניות מזון.

למניעת השמנת יתר חולנית בישראל, העשרה ביסודות קורט וביטחון תזונתי, לרבות בתקופת 

של חוסר הביטחון  ראיות לצמצום נזקיו-הוא מתעניין במיוחד בפיתוח התערבויות מדיניות מבוססות מגפת הקורונה.

  התזונתי במשקי הבית ולשיפור השוויון, החוסן והקיימות של מערכת המזון.

-פרופ' טרואן כיהן במספר ועדות ממשלתיות בנושאי תזונה, בריאות וביטחון תזונתי, בהן ועדת ההיגוי של מכון מאיירס

הסקרים והמחקר של המועצה הארצית ברוקדייל להערכת הרפורמה בסימון המזון של ממשלת ישראל; ועדת -ג'וינט

( IGNהוא הנציג של ישראל ברשת היוד העולמית ) לביטחון תזונתי; והוועדה להעשרה ביסודות קורט במשרד הבריאות.

  (.WHFPA( בפדרציה העולמית של ארגוני בריאות הציבור )NCDsמידבקות )-וחבר בקבוצת העבודה למחלות לא

לפני שחזר לארץ והצטרף  וקספורד ותואר ראשון מהאוניברסיטה העברית בירושלים.בעל תואר דוקטור מאוניברסיטת א

לאוניברסיטה העברית היה חבר סגל בבית הספר למדעי התזונה ומדיניות התזונה ע"ש פרידמן ובמרכז מחקר התזונה 

 'וסטס.  האנושית של משרד החקלאות האמריקני לחקר ההזדקנות ע״ש ג׳ין מאייר באוניברסיטת טאפטס במסצ

 


