 09:00-08:00מבואה
התכנסות ,הרשמה והיכרות
 10:00-09:00מליאה
ברכות
ד"ר ג'יין גודול  -שיקום אקולוגי :מאפריקה למזרח התיכון (נאום מרחוק)

6

ביולי

מחזון ג'יין גודול למציאות:
מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה ,הגב' גלית כהן
מדען ראשי רשות הטבע והגנים הלאומיים ,ד"ר יהושע שקדי
מנכ"ל מכון ג'יין גודול ישראל ,ד"ר איתי רופמן ,מכללת עמק יזרעאל
11:40-10:10
מושבים מקבילים
משק הפחמן והיערכות
לשינוי האקלים אולם I

היבטים באקולוגיה
של היער אולם G

חלבונים אלטרנטיביים  -בטחון מזון
ועתיד התעשייה אולם M

קיימות ,מדיניות ומשפט
סביבתי אולם F

משק האנרגיה בישראל :תרחישים
ותכנון אולם L

בריאות אחת :מחלות וקטוריאליות
ובקרת מזיקים בעידן של משבר
האקלים אולם H

 13:00-11:50מליאה
טכנולוגיות חלל כאמצעי להתמודדות עם משבר האקלים ואתגרים סביבתיים
דוברת אורחת :ד"ר קתרין קלווין ,מדענית ראשית ,נאס"א (הרצאה מרחוק)
 14:00-13:00מבואה
ארוחת צהריים
15:30-14:00
מושבים מקבילים
ממדע למדיניות בסביבה
הימית אולם I

ניהול משאבים מבוסס
מדע אולם G

מדע עירוני סביבתי :מחקרי
תל אביב–יפו אולם M

שינויי אקלים כאן
ועכשיו אולם F

שיקום נחל ציפורי  -כשהבעיה
והפתרון נפגשים אולם L

אתגרי ניהול היערות בישראל לנוכח
שינוי האקלים אולם H

 16:00-15:30מבואה
הפסקת קפה
17:30-16:00
מושבים מקבילים
קבלת החלטות דמוקרטית-
סביבתית אולם I

בריאות וסביבה אולם G

כלכלה ומשבר האקלים ,מבט-על:
פרספקטיבות וחידושים מבכירים
בממשל ,במגזר העסקי ובאקדמיה,
בארץ ובעולם אולם M

מעברונה עד עמק החולה:
התמודדות עם אסונות טבע
ומשברים צפויים אולם F

שמש שוברת שוויון :אנרגיה
מתחדשת כאמצעי לצמצום פערים
חברתיים אולם L

מביג דאטה לתוצאות בשטח :מחקרי
סביבה ונתונים אולם H
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 09:00-08:00מבואה
התכנסות ,הרשמה והיכרות
 10:00-09:00מליאה
ברכות
מר אלוק שארמה ,נשיא ועידת האו"ם לאקלים (( )COP26נאום מרחוק)

7

ביולי

11:30-10:00
מושבים מקבילים
הצגת יוזמות פורום האקלים
הישראלי אולם I

אדם וטבע :מערכת יחסים
הדדית אולם G

אתגרי אנרגיה בעולם במשבר אולם
M

שמים את הסביבה במרכז העיר
אולם F

היבטים בחינוך לשינוי אקלים ומדע
אזרחי אולם L

מינים פולשים ואיומים על המגוון
הביולוגי אולם H

 12:00-11:30מבואה
הפסקת קפה  //פוסטרים
13:30-12:00
מושבים מקבילים
הצגת תוצרי עבודת צוותי פורום
האקלים הישראלי אולם I

ניטור ,מידול ואפיון הם תחילתו
של הסיפור אולם G

טבע להגנת הסביבה :על
הקשר בין מערכות טבעיות למשבר
האקלים אולם M

רשויות מקומיות בחזית
המאבק הסביבתי אולם F

מושב פוסטרים מבואה

פיזיולוגיה אקולוגית אולם H

14:15-12:45
הפסקת צהריים  //פוסטרים מבואה
14:30-13:30
אסיפה כללית לחברי האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה אולם L
16:00-14:30
מושבים מקבילים
שינוי התנהגות סביבתית:
כלכלה ,תרבות ומדיניות אולם I

מדדי מגוון ביולוגי
וביומסה אולם G

היסטוריה ,אתנוגרפיה ,ומערכות
יחסים סביבתיות אולם M

שמירת טבע ושיקום בתי
גידול אולם F

קונפליקט אדם-סביבה
אולם L

חקלאות וסביבה :טכנולוגיה
היא חלק מהפתרון אולם H

 16:30-16:00מבואה
הפסקת קפה
 17:15-16:30מליאה
חוקרים צעירים :נוער בחזית המאבק האקלימי
דברי סיום וסיכום:
יו"ר הוועידה (משותף) ,פרופ' עדי וולפסוןSCE ,
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