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 , כיבוד שום, ריהתכנסות  13:30
 הקרנת סרטי אקלים באודיטוריום

 פתיחהמושב  14:00-14:40
  ום שני ללא בשריוזמת י מיקי חיימוביץ, מנחה 

 
 אוניברסיטת תל אביב   ,ראש בית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר, פרופ' דני רבינוביץ

  השר להגנת הסביבהח"כ זאב אלקין, 
 איגודןמשנה לראש עיריית תל אביב, יו"ר , ארנון גלעדי

  ראש משלחת האיחוד האירופי בישראלאנדרסן, -לארס פאבורגהשגריר 

The EU Post- Paris                                                                                
 מושב צדק אקלימי   14:40-15:40

 כרמית לובנוב, מנכ"לית, האגודה לצדק סביבתי בישראל יו"ר 
 

   צרכנות ושינויי אקלים: אי השוויון הפחמני עפ"י דפוסי צריכה בישראל
  בישראלוהאגודה לצדק סביבתי  אוניברסיטת תל אביב בית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר ,תמר נויגרטן

 
 הצעה למס פחמן הוגן וב תכניות אקלים ובחינה בינלאומית של תקצ –מדיניות אקלים חברתית בישראל 

 , אוניברסיטת ייל ארה"ב בישראל האגודה לצדק סביבתי רועי לוי,
 

 של האוכלוסייה הכפרית בדרום הר חברון קיימות אנרגיה ממקורות מתחדשים ו
 COMET-ME  ארגוןומנכ"ל  שותףמייסד אלעד אוריין, 

 
 שיפור מצבי אנוש משפר מצב האקלים

 Innovation Africaמייסדת ומנכ"לית סיוון יערי, 
 

 מסיבה המופעלת בעזרת אנרגיה ירוקה בלבד –חפלה מרוקאית  -הפסקת קפה  15:40-16:00
 

 חדשנות  מושב 16:00-17:10
 יו"ר מרב ניר, מנהלת אגף סביבה וקיימות המועצה לישראל יפה

 הצגה במתכונת פצ'ה קוצ'ה - פתרונות  חדשניים בהתמודדות עם שינוי האקלים
 

 HomeBiogas, מייסד חברת יאיר טלר

  2017, סין   Solar Decathlonמנהלת הקבוצה הישראלית לתחרות  ,הדס פאר

 מנהל מיזם "מהפכת הגגות הסולאריים" ,גל שופרוני

 "סולקו" -פרטיב הסולאריוהקוא, יהודה בראון

 Tigi Solar מנכ"ל  ,צביקה קליר

 אוניברסיטת תל אביב ע"ש פורטר סביבהלימודי הל ה"סבי, הנדסה סביבתית-ראש המעבדה לביו, ד"ר אלכס גולדברג

 מגמה ירוקה, צוות הסטת השקעות  מיכאל פיין,

 אנרגיהתמוז מנכ"ל , שי בנימיני
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  מדיניותמושב  17:10-18:00
 ישראל נערכת לקראת ועידת מרקש   -פאנל מדיניות , נאור ירושלמי מנחה

 
   2015 – 2003 ממשלת ישראל הצגת סקר עמדות הציבור בנושאי שינויי אקלים ומדיניות 

 בישראלהאגודה לצדק סביבתי ו, המכון למחקר חברתי אוניברסיטת תל אביב בית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר
 

  : משתתפי הפאנל
 סמנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ,חזי ליפשיץ

 עמית של השדולה הסביבתית בכנסת-, יו"רדב חניןד"ר ח"כ 
 עמית של השדולה הסביבתית בכנסת-, יו"רח"כ תמר זנדברג

 אוניברסיטת תל אביב ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר ,, ראש המעבדה לחדשנות וקיימות עירוניתר אורלי רונןד"
 , מנכ"ל אדם טבע דיןעו"ד עמית ברכה
 , מנכ"ל איגוד חברות אנרגיה ירוקה בישראלעו"ד איתן פרנס

 
 

 הפסקת קפה 18:00-18:10
 

 שותפויותמושב  18:10-18:50
   לקידום מדיניות אקלים מקומית מגזריותנבייות ושותפ, מנכ"ל מרכז השל לקיימות , ויקטור וייס מנחה 
 

 : הפאנל משתתפי
 לקיימות  מנהלת המרכז לקיימות מקומית, מרכז השל ,לורית ליבוביץ

 מנהל אחריות תאגידית ב"ארומה" ,גדליהו נועם
 אמל-, מנכ"ל עמותת אלעבד נמארנה

 

  מושב קולנוע ואקלים 18:50-20:00
 בהנחיית צור משעל, מייסד ומנכ"ל עמותת אקולנוע 

 
בשיתוף   Years of Living Dangerouslyהקרנת בכורה ישראלית של פרק מהסדרה הדוקומנטרית זוכת פרס ה"אמי" 

 עמותת "אקולנוע". 
הסדרה בבימויו של ג'יימס קמרון עוסקת בשינוי האקלים כפי שהוא בא לידי ביטוי במקומות שונים בעולם, ומשתתפים בה 

 יורק טיימס, תומס פרידמן.  -האריסון פורד ועיתונאי הניו
ביבה , רכזת תא "סעם יפעת צורהעוסק בתעשיית הבשר, ומפגש  The Meatrixלפני הקרנת הפרק יוקרן סרט האנימציה 

 .ותעשיית המזון", מגמה ירוקה
 

  
 


