
יום שלישי

18 •6 •2019

ערב גאלה, אולם בר שירה 18 :30

CHRISTIANA FIGUERES

RUNNING OUT OF TIME:  CAN WE

CHOOSE A FUTURE OF

WELLBEING?

 



יום רביעי

19 •6 •2019

התכנסות, הרשמה והיכרות 8 :00 -9 :00

דברי פתיחה, והרצאה מפי פרופ' דן יקיר, 
חתן פרס ישראל לשנת 2019: 

20 שנים ביער יתיר: מחקר מקומי

משמעות עולמית 

9 :00 - 10 :00

CHRISTIANA FIGUERES

THE CLIMATE CHALLENGE:

WHERE ARE WE?

10 :00 - 1 1 :00

הפסקת קפה  1 1 :00 - 1 1 :30

11:30-13:00                                   מושבים מקבילים

כלכלה סביבתית, תכנון ושטחים פתוחים

בריאות וסביבה

קיימות: קרקע, צמחייה, חקלאות ומזון

שימור בע"ח בסכנת הכחדה

הפסקת צהריים ומושב פוסטרים 13 :00 - 14 :00

14:00-15:30                                             מושבים מקבילים

יחסי גומלין אדם- בע"ח

קידום טכנולוגיות סביבה חדשניות בישראל 

כימיה ירוקה*

שינוי אקלים בסביבה העירונית- 

מקרה מבחן עיריית תל אביב  

הפסקת קפה  15 :30 - 16 :00

* בשיתוף משרד המדע והטכנולוגיה 



יום רביעי

19 •6 •2019

בדרך לעצמאות מהלכלוך: מה עובד בשטח?

מרצה אורח: פרופ' דן אריאלי 

אקלים וסביבה: חזית המחקר

עברונה- 4 שנים לאסון 

16:00-17:30                                             מושבים מקבילים



יום חמישי

20 •6 •2019

התכנסות, הרשמה והיכרות 8 :00 -8 :45

דברי פתיחה 8 :45 -9 :00

  הענקת פרס מפעל חיים 

  לפרופ' אוריאל  ספריאל 

9 :00 - 10 :00

הפסקת קפה  10 :00 - 10 :30

10:30-12:00                                 מושבים מקבילים

סביבה, בריאות והציבור: שותפויות, סיכונים

והשלכות למדיניות 

טכנולוגיות של סביבה מימית 

היער בישראל- בית גידול ייחודי המספק

שירותי מערכת 

חדשנות בתחבורה

 

 

הפסקת צהריים
אסיפה כללית

הצגת פוסטרים

12 :00 - 13 :30

13:30-15:00                                             מושבים מקבילים

אקולוגיה של הצמח 

קהילה וסביבה- בין תקווה לפחדים 

שינוי אקלים: מן הגלובאלי ללוקאלי

פערי ידע במזרח הים התיכון* 

הפסקת קפה  15 :00 - 15 :30

* בשיתוף משרד המדע והטכנולוגיה 



יום חמישי

20 •6 •2019

הופעה חיה ומושב פוסטרים 17 :00 - 18 :00

אקולוגיה אקווטית 

חינוך סביבתי: מביאים את הסביבה לכיתה

זיהום אוויר: ניטור, ממצאים ומיתון

15:30-17:00                                             מושבים מקבילים


