
משארם א-שייח׳- למועצות האזוריות  
שינוי אקלים | שטחים פתוחים וחקלאות מחדשת | טיפול בפסולת

מנחה: אילנה קוריאל, כתבת ynet  וידיעות אחרונות

רישום התכנסות וארוחת בוקר  09:15-09:45
ברכות  09:45-10:00

דורון שידלוב - יו"ר ועדת איכות סביבה מש"א וראש מ.א. ברנר
גלית כהן - מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה

אברהם דובדבני - יו"ר קק"ל

ניהול שטחים פתוחים וממשק טבע10:00-10:15
בצל משבר האקלים 

רעיה שורקי - מנכ"לית רשות הטבע והגנים

לעולם בעקבות השמש - אנרגיות מתחדשות 10:15-11:00
במועצות האזוריות

יו"ר המושב - ד״ר דורון מרקל, מדען ראשי, קק"ל
הכפר הירוק - שילוב אנרגיה וחקלאות 

דובי מילר - יו"ר קיבוץ מעלה גלבוע
אנרגיה מתחדשת כמנוע לפתוח  אזורי במרחב אילת והערבה

דורית דוידוביץ בנט, מנכ"לית אנרגיה מתחדשת אילת-אילות
פרויקט שמש יזרעאל

יערה בן נחום, רכזת אנרגיות מתחדשות, מרכז השל לקיימות
הזדמנויות אנרגיה בעולמות חשמל במודל השוק 

עו״ד יוני חנציס, סמנכ"ל קבוצת דוראל אנרגיה.

מועצות אזוריות בחזית שינוי האקלים 11:00-11:50
יו״ר המושב: אסיף איזק, ראש מ.א. חוף הכרמל 

1:1 עם ד״ר נטע ליפמן , סמנכ"ל משאבי טבע וחוסן אקלימי,
המשרד להגנת הסביבה

היערכות לשינויי אקלים במרחב הפתוח - שטחיים חקלאיים
ושטחים טבעיים. תכנית ההיערכות של מועצות עוטף עזה

ד״ר אורלי רונן - אוניברסיטת ת"א
אקטיביזם חינוכי סביבתי בראייה איזורית - מועצה אזורית תמר

איילה אברהמי - מנהלת היחידה הסביבתית נגב מזרחי

הפסקה וביקור בתערוכה11:50-12:20

גבעת ברנר | 22.11.22
כנס קיימות במרחב הכפרי



הענקת פרס האקלים למועצות אזוריות12:20-12:50
בחסות קבוצת דוראל אנרגיה

במעמד: הגב' תמר זנדברג, השרה להגנת הסביבה
שי חג׳ג׳ -  יו"ר מרכז השלטון האזורי וראש מ.א. מרחבים

דורון שידלוב, יו"ר ועדת איכות סביבה מש"א וראש מ.א. ברנר
פרופ' בני חפץ - הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, יו"ר ועדת פרס האקלים

ד"ר דב חנין - יו"ר פורום האקלים הישראלי בבית הנשיא

עושים קיימות בקיבוץ - השקת האוגדן הסביבתי 12:50-13:00
לקיבוצים בישראל

ניר מאיר - מזכ"ל התנועה הקיבוצית

מה עושים עם הפסולת?13:00-13:45
יו״ר המושב: אושרת גני גונן, ראש המועצה האזורית דרום השרון

מפגש עם אלעד עמיחי - סמנכ"ל שלטון מקומי, המשרד להגנת הסביבה
                   פאנל פתרונות מהשטח:

כלכלה מעגלית באיסוף אריזות חקלאיות
ד״ר ערן סגל - מנהל תחום סביבה וקיימות גלובלי, אדמה

חדשנות במיחזור פלסטיק ממקורות חקלאיים
פתחיה ויסברגר - רודד תעשיות מחזור בע״מ  

מכרז למכונות אוטומטיות למיכלי פיקדון ביישובים,
חני כהן, מנהלת תחום תברואה ואיכות הסביבה, משכ"ל

 לב השרון מציגה - הרפורמה במיחזור 
רווי דפני - רכזת חינוך סביבתי וקיימות, מ.א. לב השרון

ניהול שטחים פתוחים וחקלאות 13:45-14:30
יו"ר המושב: הגר ראובני, מנהלת מחלקת סביבה ומרחב ביוספרי,

מ.א. מגידו ויו"ר ועדת אדם וסביבה, ישראל
דברי פתיחה: מאיר צור, ראש מ.א. ערבה תיכונה ויו"ר ועדת חקלאות של מש"א

חקלאות מחדשת: האם החקלאות היא בעצם חלק מהפתרון?
 לירון ישראלי - אדמה חיה

חקלאות ומטיילים - הילכו השניים יחדיו 
אורי רמון -מכון דש"א אוניברסיטת תל אביב                                     

ניהול אגן שקמה בעידן שינוי אקלים
ענת האס, מנהלת פארק שקמה, מ.א. שער הנגב

ארוחת צהריים ופיזור14:30

WAZE  "גן ארועים הגבעה, גבעת ברנר"

* יתכנו שינוייים בלו"ז *טל"ח

מארגני הכנס מעודדים נסיעה בתחבורה ציבורית
הסעות מאורגנות יצאו מתחנת רכבת רחובות

בשעה 9:00 ובחזרה בתום האירוע
מותנה ברישום מראש

הכנס ברישום מראש בקישור:
https://www.fee.co.il/kayamutkafri22

https://www.fee.co.il/kayamutkafri22


המציגים בתערוכה
מיזמים ופרוייקטים במועצות האזוריות

לחשוב עולמי - לפעול מקומי
יחד נתמודד עם משבר האקלים

דוריס שאהין עסאקלה
מנהלת מחלקת קיימות מועצה אזורית עמק הירדן

הליקוט כדרך לחיבור קהילה לסביבתה
מתן יעקב גולן,

המרכז לקיימות שכונתית

מודל מקום - חינוך סביבתי מבוסס מקום בעוטף עזה
ניצן בן טל,

איגוד ערים לאיכות הסביבה נפת אשקלון

התנועה החדשה - תנועה מקיימת
חיבור קהילה לאדמתה

שרונה גז
רכזת קיימות בתנועה החדשה - השומר החדש

קריר וקהילתי - תכנון עצי צל לישוב קיים
שירלי חכם יפרח

מנהלת מחלקת קיימות מ.א. בני שמעון

יוצרים קהילה בטבע - ברכת חורף לב השרון
רווי דפני

מ.א. לב השרון

עסקים המתמחים בפתרונות סביבתיים למרחב הכפרי:


