
 

  

 
 נגישות ישראל והחברה להגנת הטבעעמותת בית הספר לקיימות בשיתוף עם                        

 מתכבדים להזמינכם ליום העיון השלישי בנושא

 

 :009, בשעה 2018 דצמברב 24, שניום י

 אדלסון ליזמות בניין  ,EL03אולם 

 חומי, רחוב כנפי נשרים, הרצליהקמפוס המרכז הבינת

 התכנסות 8:30
 

 "ל מול האתגרים הבינלאומיים הרביםשינוי מדיניות א -ישראל והקיימות "בנושא:  הרצאת פתיחה  ליביה  9:15
 שליח מיוחד לקיימות ושינויי אקלים, משרד החוץ, הנדלסמן-השגריר יעקב הדס  גדגכג

 

 השוויוןצמצום אי  -10יעד מס' מושב ראשון:  9:45
 דיקנית הסטודנטים, המרכז הבינתחומי הרצליה, ד"ר עדי קולמנחה: 

 נגישות ישראלעמותת נשיא ומייסד , יובל וגנר 
 נגישות מודרנית והשפעתה על השוויון

 

 שוויון לאנשים בעלי מוגבלויות-צמצום פערים ואי פאנל מומחים בנושא: 
 עמותת נגישות ישראלנשיא ומייסד , יובל וגנרמנחה: 

 , אדריכל נוףצביקה קנוניץ 
 , ראש תחום שירותים קהילתיים, ג'וינט ישראליקיר פניני מנדל 
 חדשנות, בנק הפועליםהחטיבת ומנהל  CTO, חיים פינטו 
 נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, יועץ משפטי, ערן טמיר 

 

 הפסקה 11:00
 

 שינוי אקלים -13מושב שני: יעד מס'  11:15
 בית הספר לקיימות, הבינתחומי הרצליהד"ר קרני לוטן מרקוס, מנחה: 

 , דיקן בית הספר לקיימות, הבינתחומי הרצליהפרופ' יואב יאיר 
 שינוי אקלים במזרח התיכון

 

 והפיננסי השפעת שינויי אקלים על המגזר העסקיפאנל מומחים בנושא:  

 סומך חייקין KPMGתחום קיימות ואחריות תאגידית,  ראש, רוני שליטרו"ח : מנחה
 מייסדת הקרן הירוקה ומנהלת המחקר, אלטשולר שחםחן אלטשולר,  
 ישראל Swiss Re ,מנכ"ל, הילל דמלין 

 בית השקעות, IBI פיתוח עסקיסמנכ"ל , אלה אלקלעי 
 

 הפסקה 12:30
 

 חיים על פני האדמה -15מושב שלישי: יעד מס'  12:45
 בית הספר לקיימות, הבינתחומי הרצליהד"ר תומר פישמן, מנחה: 

 מנהל מדעי, האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה, ד"ר עדי לוי 12:50
 הצגת היעדים שהציב האו"ם

 המשרד להגנת הסביבהראש אגף מגוון ביולוגי ושטחים פתוחים, , רביב תמר 13:00
 איך מדינת ישראל נערכת לעמוד ביעדים

 החברה להגנת הטבע ,אלון רוטשילד 13:15
 ?האם נעמוד ביעדים או שוב נקבל חוברת לשים על המדף -בלי תכנית, בלי תקציב ובלי חקיקה 

 

 צריכה לעשות על מנת לעמוד ביעדי האו"ם?מה המדינה  :פאנל מומחים בנושא 13:30
 , בית הספר לקיימות, הבינתחומי הרצליהד"ר תומר פישמןמנחה: 

 סמנכ"ל שמירת טבע, החברה להגנת הטבע, ניר פפאי 
 , המדען הראשי, רשות הטבע והגניםיהושוע שקדיד"ר  
 , סמנכ"ל בכיר למשאבי טבע, המשרד להגנת הסביבהאלון זסק 

 

 סיום משוער 14:00

 ליום העיון להרשמה לחצו כאןאנא 

   
 

 2030 -קיימא של האו"ם ל-היעדים לפיתוח בר

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUM9Vnzqmvo3qwv42uiRkinza6NPBjQwEfi7jZNY6hBs4Xew/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUM9Vnzqmvo3qwv42uiRkinza6NPBjQwEfi7jZNY6hBs4Xew/viewform

