כנס חדשנות בעסקים
חקלאות ,תשתיות וטבע

18.11.21

עסקים מובילים מדיניות לשמירת הסביבה

יום ה׳14:00 - 8:30 | 18.11.21 ,
הכנס היברידי ,יתקיים במוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט,
אוניברסיטת ת״א וישודר ב.ZOOM -
לינק ישלח אל הנרשמים

מטרת הכנס
שילוב שיקולי מגוון ביולוגי בהתנהלות מגזר העסקים והתשתיות בישראל (,)Bottom up
והטמעת פתרונות וכלים להפחתת טביעת הרגל האקולוגית של עסקים במסגרת קוד אחיד
ורגולציה (.)Top down

8:30

התכנסות

9:00

פתיחה

יו״ר תמר רביב ,רא"ג שטחים פתוחים ומגוון ביולוגי ,המשרד להגנת הסביבה

השקת קול קורא לתמיכה בחדשנות בעסקים ומגוון
ביולוגי2023 - 2022 ,
ח"כ תמר זנדברג ,השרה להגנת הסביבה | איריס האן ,מנכ"לית החברה
להגנת הטבע | שאול גולדשטין ,מנכ"ל רשות הטבע והגנים

תמונת מצב טבע ישראלי  -חקלאות ,תשתיות ושאר אתגרים
ד"ר נעם לידר ,מנהל אגף אקולוגיה ,רט"ג

טבעביז – מודל חדשני לאימפקט משמעותי
אלון רוטשילד ,מנהל תחום המגוון הביולוגי ,חלה"ט

הטמעת שיקולי וסיכוני מגוון ביולוגי במגזר הפיננסי
גל תמיר ,אגף מדיניות ואסטרטגיה ,המשרד להג"ס

11:00

מאילת ועד הגולן  -מיזמים פורצי דרך
יו"ר דן אלון ,סמנכ"ל שמירת טבע ,חלה"ט

יין וטבע -שימור צמחי בר והגנה על צבאים
ניר גל ,משנה למנכ"ל ,יקב ברקן

ציפורים וצפרים אוהבים קולחין?
אריק אשכנזי ,עין נטפים

הקיץ הזה תלבשו לבן? קוד אקולוגי לכותנה ישראלית
יונתן ספנסר ,מועצת הכותנה

הנחיות מרחביות שומרות סביבה במועצה האזורית
גל גפני ,ס .ראש מועצה אזורית גולן; אלאור לוי

12:00

הדרך להטמעת שיקולים אקולוגיים בתשתיות
מנחה – אביב לביא ,גל"צ

מחקר רחב היקף לצמצום התנגשות עופות באזור העמקים
אורן הלמן ,סמנכ"ל שירות ,שיווק ורגולציה ,חברת החשמל לישראל.

קוד לתאורה סביבתית  -שומרים על החושך ,הטבע והאקלים
ליהי ברקן ,מנהלת טבעביז ,חלה"ט; דניאלה וטין.AVIV AMCG ,
פאנל בהשתתפות :דני לקר ,מנהל אגף לביטחון מים חירום מידע וסייבר ,רשות המים |
אלה פונמארב ,מנהלת תחום בכיר לבטיחות ורשויות ,משרד התחבורה | עמי לזר ,ממונה
תשתיות מחוז מרכז ,רט"ג

13:00

ארוחת צהריים

>> לחצו להרשמה <<
להרחבה על פרויקט www.tevabiz.org.il :tevabiz

הוראות הגעה:
כתובת :מוזיאון הטבע ,קלאוזנר  , 12תל אביב
ברכב" :מוזיאון הטבע" ב - WAZE -חניה יומית בעלות  ₪ 24ליום
באוטובוס:חברת "אגד" | 572 , 270 , 274 , 222 , 271 :חברת "דן" | 289 , 45 , 25 ,7 :חברת "קווים"137 , 94 :
ברכבת :ירידה בתחנת "תל-אביב אוניברסיטה" והמשך ברגל ( 10דקות הליכה) או בקווי דן  7ו 45-
המוזיאון לטבע נגיש לאנשים עם מוגבלות.

לפרטים נוספים:
alon@spni.org.il

036388744

