8:30

התכנסות והרשמה

9:30

מליאת בוקר  -אולם רקאנטי

פתיחה והנחיה :אורלי וילנאי

ועידת האקלים הישראלית ה4-
כי זה מה שבוער היום!

 :2020השנה לשינוי כיוון

ד”ר דב חנין ,אוניברסיטת תל אביב

24.11.19

המשבר הגלובלי הגדול ביותר :בין אקלים להכחדה
נדב איל

מחשבות על מהפכה
לימור אלוף

פאנל מדיניות אקלים
מנחה :אורלי וילנאי

משתתפים:
דלית זילבר ,מנכ"לית מנהל תכנון
אודי אדירי ,מנכ"ל משרד האנרגיה
שי רינסקי ,מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשיה
גיא סמט ,מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה

11:45

 360מעלות על משבר האקלים  -מושבים מקבילים

13:15

הפסקת צהריים

14:15

מליאת צהרים  -אולם רקאנטי

פירוט בדף הבא

דוכנים טבעוניים בתשלום ,מומלץ להביא כלים רב פעמיים או לרכוש ביום הועידה.
אפשר להביא אוכל מהבית

Tackling the climate crisis together: Translating ambition into action
Mrs. Van Rijnsoever Director Inclusive Green Growth,
Ambassador Sustainable Development,
Ministry of Foreign Affairs, The Netherlands

ערים בחזית האקלים  -ראשי ערים מציגים אתגרים והזדמנויות
פתיחה :ד"ר אורלי רונן ,בי"ס פורטר ללימודי סביבה ,אוניברסיטת תל אביב
רון חולדאי ,ראש עיריית תל אביב יפו  -פחות מכוניות ,יותר עצים
משה פדלון ,ראש עיריית הרצליה  -תם עידן החד פעמי
ד"ר עליזה בלוך ,ראש עיריית בית שמש  -אף אחד לא נשאר מאחור

מה הקו האדום שלך? גבולות במחאה לא אלימה
מנחה :אלעד הוכמן

משתתפים:
דנה מדינה ,תנועת המרד בהכחדה XR
גלי סימון ,מחאת הנוער למען האקלים
טל גונן ,שומרי הבית
מייקל רפאל ,תנועת המרד בהכחדה XR
יערה פרץ ,מגמה ירוקה
דפנה ברנקל ,גרינפיס ישראל
תם בן סיני ,מחאת הנוער למען האקלים

16:15

טקס חלוקת פרס נחמה ריבלין לקיימות במעמד נשיא המדינה ,ראובן (רובי) ריבלין
מנחה :חיים ריבלין

משק אנרגיה במשבר – פאנל מומחים ודיון על יעדי הממשלה
מנחה :ד"ר יונתן אייקנבאום ,מנהל מחקר ואסטרטגיה ,גרינפיס ישראל
מיקום :אולם רקנאטי | משתתפים:
•ד״ר שחר דולב ,מנכ"ל הפורום הישראלי לאנרגיה וראש הצוות המדעי
לאנרגיות מתחדשות במרכז השל
•ד"ר נורית גל ,סמנכ"לית חשמל ורגולציה ,רשות החשמל
•קרן שווץ ,מנהלת תחום מחקר ופיתוח ,המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
•ג'רמי בן-שלום ,רכז אנרגיה ותשתיות,החברה להגנת הטבע
•שולי נזר ,סמנכ"לית בכירה  -ראש אשכול תעשיות ,המשרד
להגנת הסביבה
•עו״ד איתן פרנס ,מנכ"ל איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל
•יעל כהן-פראן ,חברת כנסת לשעבר ,סגנית יו"ר של מפלגת
התנועה הירוקה

בעיית תקשורת -
תפקידה של העיתונות במשבר האקלים
מנחה :שוקי טאוסיג ,עורך אתר "העין השביעית" | מיקום :אולם שטרית
משתתפים:
•נעמה סיקולר ,עורכת גלובס
•פרופ' עדי וולפסון ,מומחה לקיימותSCE ,
•ד"ר עפרי אילני ,מכון ון ליר ,כותב הטור ״תחת השמש״ בעיתון הארץ

 - RIGHT HERE, RIGHT NOWמה הקשר בין פאט בוי
סלים וגרטה לתחנה המרכזית?
מנחה :ענת ניר ,פעילה חברתית ,ממובילות מחאת הנשים

 13:15 - 11:45מושבים מקבילים
 360על משבר האקלים
הערכות להשפעות שינויי האקלים על בריאות הציבור-
ממדע למדיניות
מנחה :פרופ' שלומית פז ,ראש החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה
באוניברסיטת חיפה
מיקום :מבואת רפפורט | משתתפים:
•ד"ר מיה נגב ,ראש המגמה למינהל מערכות בריאות ,ביה"ס לבריאות
הציבור ,אוניברסיטת חיפה
•פרופ' חגי לוין ,ביה״ס לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית
והדסה ,יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור
•ד"ר גלית וינשטיין ,ראש המגמה לאפידמיולוגיה ,ביה"ס לבריאות הציבור,
אוניברסיטת חיפה
•פרופ' נדב דוידוביץ' ,ראש ביה"ס לבריאות הציבור באוניברסיטת
בן-גוריון

מערכות אקולוגיות -
מטבע מאוים לדרך הגנה על האדם
מנחה :עפרי גבאי ,אקולוגית ,אגף שימור סביבה וטבע ,החברה להגנת
הטבע

מיקום :סדנת אומנות
משתתפות:
•גדיר האני ,פעילה חברתית ,חברת הנהגת תנועת עומדים ביחד
•מיטל פלג מזרחי ,חוקרת צדק סביבתי ופעילה חברתית סביבתית
•קרן-אור רוזנר ,יזמת ,מובילת קהילות אימפקט חברתיות-סביבתיות.
מנהלת קהילת  SDGישראל.

מיקום :אולם שדלובסקי | משתתפים:
•מירי צלוק ,יועצת אקולוגית
•אבי אוזן ,אקולוג בתי גידול לחים ,רשות הטבע והגנים
•גיל רילוב ,חוקר ,המכון לחקר ימים ואגמים
•עודד כהן ,חוקר ,מכון שמיר למחקר
•אלון רוטשילד ,מנהל תחום המגוון הביולוגי ,החברה להגנת הטבע
•דורון מרקל ,מדען ראשי ,קק"ל

סיפורו של גרגר  -מזון מהחי ומצב החירום האקלימי ,הזווית
הישראלית

מחליפים אזור אקלים – האם אנחנו מתכננים לערי האתמול או
לערי המחר?

מנחה :יפעת צור ,קמפיינרית סביבה ומזון ,מגמה ירוקה
מיקום :אולם קונסטנטינר
משתתפים:
•פרופ' אורי שיינס ,החוג לביולוגיה וסביבה ,אוניברסיטת חיפה-אורנים,
מייסד ארגון טיים
•ד"ר אלון שיפון ,יו"ר הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא וחוקר בבית
הספר לבריאות הציבור באונ' הרווארד
•עו"ד יותם שלמה ,מנהל הקליניקה לרגולציה סביבתית ,אוניברסיטת
בר אילן
•כרמית ספרא ,דיאטנית ,סגנית מנהלת האגף לתזונה במשרד הבריאות
•דור פרידמן ,דוקטורנט במחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ,אוניברסיטת
בן גוריון בנגב
Regional Cooperation to Mitigate Climate Change
- Understanding the unique regional impacts

*המושב יתנהל באנגלית | מיקום :אולם קאופמן
מנחהAviva Shemesh, Regional Climate Forum :
Coordinator, Heschel center for Sustainability
משתתפים:
• Prof. Manfred A. Lange, The Cyprus Institute,
The Regional Perspective of Climate Change
• Mr. Gidon Bromberg, Israeli Director of EcoPeace
Middle East
• Dr. Yara Dahdal, Researcher at the Arava Institute
• Mr. David Lehrer, Director, Arava Institute

מנחה :תמי גבריאלי ,יו"ר משותפת ,איגוד המתכננים בישראל
מיקום :אולם אסיא | משתתפים:
•אביעד שר שלום ,מתכנן פיתוח בר קיימא ובניה ירוקה ,משרד "שר
שלום" ,תכנון וניהול פרויקטים סביבתיים
•ד"ר שרון מרק ,סגנית ראש עיריית אשדוד
•אדר' אביעד מור ,אדריכל עיריית חולון
•נאור ירושלמי ,סגן ראש עיריית נס ציונה
•נעמי צור ,יו"ר הפורום הישראלי לעירוניות
•ד"ר רוני בר ,אגף לתכנון אסטרטגי ,מינהל התכנון
•אדר' ורד סלומון ,אדריכלית ראשית ,משרד הבינוי והשיכון
•ראובן לדיאנסקי ,סגן ראש עיריית תל אביב-יפו

צעירים וצעירות מובילים מהפכות -
מפגש מחאת נוער למען האקלים
מנחות :אורי נחמני ,מגמה ירוקה; מאיה אשחר ,החברה להגנת הטבע
מעגלי שיח

מצעד האקלים  -חולמות וחולמים ביחד על אירוע המחאה הגדול
של השנה
מנחה :יערה פרץ ,מגמה ירוקה
מעגל שיח

תכנית ירוקה לישראל  -סיעור מוחות על תכנית כלכלית-
סביבתית תומכת חיים
מנחים :מאירה הנסון ,עומדים ביחד; עידן דורפמן ,העמותה לכלכלה
בת קיימא
מעגלי שיח

