Save the Date
Transforming the Future of Ageing: Lessons from the SAPEA
Report and its Application to the Israeli Context

Tuesday, 23 July 2019, 14:00–18:00
At The Israel Academy of Sciences and Humanities
Albert Einstein Square, 43 Jabotinsky Street, Jerusalem, Israel

Registration

SAPEA (“Science Advice for Policy by European Academies”) works within the European Scientific
Advice Mechanism (SAM) and is a consortium of the five European academy networks (Academia
Europaea, ALLEA, EASAC, Euro-CASE and FEAM). SAPEA aims to pull together timely, independent
and evidence-based scientific expertise from more than 100 European academies from over 40
countries for the highest policy level in Europe and for the wider public.
For its 2019 report “Transforming the Future of Ageing,” SAPEA brought together eminent
European scientists to explore and respond to the question: ‘What policies at the EU level
could support the Member States in achieving inclusive, fair and sustainable systems of
health and social care and to promote the taking up of innovation for ageing societies?’ The
present meeting aims to present the report produced by the SAPEA group to the Israeli
public, researchers and policy stakeholders, and to discuss its recommendations in light of
demographic, health and economic conditions in Israel.

The objectives of the meeting include:
• Learning about current EU policy recommendations to address the future of ageing;
• Spurring development of local policy initiatives to improve the future of ageing in Israel;
• Fostering collaborations between researchers and policy stakeholders to enhance the
future of ageing at the local and global levels.

Please register in advance. Admission is free, and subject to availability of seating.
Paid on-street parking is available near the Academy

סמנו ביומנים
Transforming the Future of Ageing: Lessons from the SAPEA
Report and its Application to the Israeli Context

יום שלישי ,כ' בתמוז תשע"ט 23 ,ביולי 18:00–14:00 ,2019
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,כיכר אלברט איינשטיין,
רחוב ז׳בוטינסקי  ,43ירושלים

להרשמה

 )Science Advice for Policy by European Academies) SAPEAהוא ארגון שמטרתו להביא עצת מומחים
עצמאית ,מבוססת נתונים ,לאקדמיות האירופיות בעניינים שונים של מדיניות ציבורית .הוא מייעץ ליותר ממאה
אקדמיות בארבעים מדינות ופעילותו מבוצעת באמצעות חמש הרשתות האקדמיות באירופה (Academia
 Euro-CASE ,EASAC ,ALLEA ,Europaeaו.(FEAM-
בדוח  Transforming the Future of Ageingשמפרסם  SAPEAבשנת  ,2019חברו יחד חוקרים מובילים
באירופה כדי לבחון אילו שינויי מדיניות באיחוד האירופי יוכלו לעזור למדינות האיחוד לקדם את מערכות
הבריאות והרווחה שלהן ולאמץ חידושים לטובת האוכלוסייה המתבגרת .במפגש יוצג הדוח לפני הציבור
בישראל ,חוקרים וקובעי מדיניות ,ומסקנותיו ייבחנו לאור השינויים הדמוגרפיים ,הבריאותיים והכלכליים בחברה
בישראל.

מטרות הפגישה
	•היכרות עם ההמלצות הנוכחיות של האיחוד האירופי להתמודדות עם
התבגרות האוכלוסייה בעתיד
	•פיתוח הבנות בנוגע ליוזמות מקומיות של מדיניות העשויות לשפר את הזקנה
וההזדקנות בישראל
	•עידוד שיתוף פעולה בין חוקרים וקובעי מדיניות על מנת לשפר את עתיד
הזקנה וההזדקנות ברמה המקומית וברמה העולמית

ההרצאות תתקיימנה בשפה האנגלית הכניסה ללא תשלום ובהרשמה מראש
מספר המקומות מוגבל  -הכניסה על בסיס מקום פנוי חניה ציבורית ברחובות הסמוכים לאקדמיה.

