הוובינרים
פורום האקלים הישראלי מקיים וובינרים המיועדים למשתתפי/ות פעילות הפורום ופתוחים לציבור הרחב.
בוובינרים מציגים אנשי מקצוע מהשורה הראשונה ,לרבות נציגי/ות ממשלה ,אקדמיה ,השלטון המקומי,
המגזר העסקי והחברה האזרחית .עד כה התקיימו שבעה וובינרים באורך שעתיים ,שעסקו בנושאים שלהלן.
הוובינרים מתקיימים בשותפות מקצועית עם גופים שונים ובמעמד חברי כנסת.
אלה הוובינרים שהתקיימו עד כה:
•

אדפטציה – מהלכי היערכות לשינויי אקלים בישראל (בשיתוף עם מיזם האקלים באוניברסיטת
תל אביב; מציגות/ים :אבנר פורשפן ,אלון זס"ק ,פרופ' נדב דוידוביץ' ,ד"ר אלה ברנד לוי ,נגה אדלר
שטרן ,ד"ר אורלי רונן ,איריס האן ,ליאב שלם ,ד"ר עמיר גבעתי ,פרופ' נגה קרונפלד-שור ,תמר
ורבורג)

•

מיטיגציה – מהלכי צמצום פליטות גזי חממה בישראל (בשיתוף עם מיזם האקלים באוניברסיטת
תל אביב ; מציגות/ים :פרופ' קולין פרייס ,אוריאל בבצ'יק ,ד"ר גיל פרואקטור ,אבנר פלור ,פרופ'
אופירה אילון ,נגה הרץ ,ד"ר אריק ריבקין ,נגה לבציון נדן ,דורית בנט ,פרופ' קוסטס פאפאניקולאס)

•

גישות חדשות להתמודדות עם המשבר הסביבתי (מציגות/ים :קייט רייוורת' ,מרב כהן ,זהר
ינוביץ' ,רן רביב ,איתמר אבנרי ,עו"ד אורלי אהרוני)

•

משבר האקלים ואוכלוסיות פגיעות (מציגות/ים :ד"ר קרני קריגל ,ד"ר זואי גוטצייט ,עו"ד רעות
שאער ,ג'והיינה בדר נמארנה ,ראומה שלזינגר ,עו"ד בקי קשת כהן ,סא"ל איה דולב ,יובל וגנר ,עומר
מלק)

•

משבר האקלים ומערכות מזון (בשיתוף עם הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא ומוזיאון הטבע ע"ש
שטיינהרדט; מציגות/ים :פרופ' תמר דיין ,פרופ' נגה קרונפלד-שור ,ד"ר אלון שפון ,ד"ר סיגל טפר,
ד"ר לי רכט ,פרופ' רונית אנדוולט ,ד"ר אסף צחור ,ד"ר דורית אדלר)

•

מדבור ( בשיתוף עם בית הספר לקיימות ושינויי אקלים באוניברסיטת בן גוריון; מציגות/ים :פרופ'
ירון זיו ,פרופ' דן בלומברג ,פרופ' שמעון רחמילביץ ,גב' גלית כהן ,פרופ' נפתלי לזרוביץ ,פרופ' ויקטור
נובק ,פרופ' עידו בר-זאב ,פרופ' אסנת גילאור ,פרופ' דני רבינוביץ)

•

חקלאות בראי שינויי האקלים (בשיתוף עם המרכז לקיימות באוניברסיטה העברית; מציגות/ים:
פרופ' יעל מישאל ,ד"ר גדעון טופורוב ,פרופ' בני חפץ ,ד"ר יעל מנדליק ,ד"ר ענת זיסוביץ-חריט ,אורן
סבח ,ד"ר מאור מצרפי ,ד"ר סמדר הרפז-סעד ,ד"ר גיל אשל)

•

משבר האקלים ומערכות מזון (חלק שני) (בשיתוף עם הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא ,מוזיאון
הטבע ע"ש שטיינהרדט וקרן היינריך בל; מציגות/ים :ד"ר סיגל טפר ,ד"ר מורן מגנזי ,סיון בן
אברהם ,פרופ' חגי לוין ,עו"ד אמנון קרן ,ד"ר חגית אולנובסקי)

•

דיור ומשבר האקלים (בשיתוף עם מיזם האקלים של אוניברסיטת תל אביב ומרכז השל לקיימות;
מציגות/ים :ד"ר עמיאל וסל ,דוד רוטר ,פרופ' יוסף ג'בארין ,דינה ואנונו ישי ,עפרה כרמון-אבן ,ריקי
כהן בנלולו ,מקס גרובמן ,ד"ר עליזה בלוך)

