תמיד נקי #2

הוועידה השנתית למניעת סימום בספורט

הוועידה ה 2-תתקיים ביום שלישי 30.4.19
בקריה האקדמית אונו רחוב צה״ל  ,104קרית אונו
מנחה :מר יהונתן כהן ,ערוץ הספורט
9:00-8:00
9:20-9:00
		
		
		
		
		
11:20-9:20

התכנסות ,הרשמה וכיבוד קל
ברכות:
ד"ר אבי מויאל ,ראש התמחות ספורט ,הקריה האקדמית אונו
מר יגאל כרמי ,יו"ר הוועד האולימפי בישראל
פרופ' איתמר גרוטו ,משנה למנכ"ל משרד הבריאות
עו"ד יוסי שרעבי ,מנכ"ל משרד התרבות והספורט
ד"ר רוני ברקוביץ ,יו"ר הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט ומנהל אגף אכיפה ופיקוח משרד הבריאות
מושב ראשון

שימוש בחומרים אסורים בספורט ההישגי

שימוש בחומרים אסורים בספורט ההישגי בישראל  -תמונת מצב
9:40-9:20
ד"ר דניאל הרשטיין ,הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט
		
 10:00-9:40האם ויאגרה עשויה להיחשב כחומר אסור בספורט?
מר מולי אפשטיין ,מנהל מדעי הוועד האולימפי בישראל
		
 10:20-10:00תחת עינו הפקוחה של האח הגדול
מר יעקב טומרקין ,שחיין אולימפי ,מקום  7בגמר האולימפי ב 200-מטר גב בלונדון 2012
		
גב׳ נטע ריבקין ,מתעמלת אמנותית אולימפית 3 ,הופעות במשחקים האולימפיים ,מדליסטית באליפות עולם ובאליפות אירופה
		
 10:40-10:20בן או בת? הבדלים מגדריים בשימוש בחומרים אסורים בספורט
ד״ר איתי זיו ,מנהל תחום ההסברה בסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט
		
 11:00-10:40מגינים ובלמים :תהליכי קבלת החלטות בשימוש בחומרים אסורים בספורט
		
פרופ' טליה מירון-שץ ,ראש המכון לחקר קבלת החלטות רפואיות ,הפקולטה למנהל עסקים ,הקריה האקדמית אונו,
		
מרצה אורחת באוניברסיטת קיימברידג’ ,אנגליה
 11:20-11:00האם “ FIBAסופרת״ את  ?WADAעל שחקנים שהורשעו בישראל והמשיכו לשחק באירופה
עו"ד כרמל נפתלי ,יועץ משפטי בסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט
		
 11:50-11:20הפסקת קפה
 14:00-11:50מושב שני

12:10-11:50
		
12:30-12:10
		
12:50-12:30
		
13:10-12:50
		
13:30-13:10
		
13:50-13:30
		
14:00-13:50
		
		
14:00

חומרים אסורים בספורט – היבטים חוקיים ,בריאותיים וחברתיים

התמכרות להתנהגויות ולחומרים אסורים בקרב ספורטאים
ד״ר חגית בוני-נח ,החוג לקרימינולוגיה אוניברסיטת אריאל
מצלמה נסתרת – שוק התוספים והחומרים האסורים בישראל
מר לירן לוי ,כתב “ברקוד״ (עם נוגה ניר נאמן) ,החדשות 13
המצוד כנגד סחר לא חוקי של חומרים מסוכנים בישראל
ד"ר רוני ברקוביץ וברק שפירא ,האגף לאכיפה ופיקוח במשרד הבריאות
אכיפה פלילית – תיאורי מקרה
רפ״ק עו״ד אבי ראש ,ראש מחלק קניין רוחני ביחידה למאבק בפשיעה כלכלית ,להב 433
תקיפה כלכלית משולבת ברשות המסים
מר יניב שטרית ,מנהל תחום מודיעין ,יחידת יהלום
שימוש בחומרים אסורים בספורט – משמעויות אתיות
ד״ר דודי אילת ,הקריה האקדמית אונו
סיכום הוועידה
מר גילי לוסטיג ,מנכ״ל הוועד האולימפי בישראל
ארוחת צהריים

להרשמה לחצו כאן
הוועידה הינה ללא עלות ,אך נדרשת הרשמה מראש.

