
שיקום טבע בעידן של שינוי אקלים 
Nature Restoration in Climate Change Era, Regional perspective

סדנא לאנשי מקצוע ומקבלי החלטות

7 בספטמבר 2022
רמת הנדיב  |  09:00-16:30  

להרשמה ופרטים נוספים >>
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08:30  |  התכנסות

09:00  |  דברי פתיחה וברכות

ינקי קוינט, מנהל רשות מקרקעי ישראל; איריס האן, מנכ"לית החברה להגנת הטבע; 
ד"ר יהושע שקדי, המדען הראשי, רשות הטבע והגנים

09:30  |  מושב ראשון: מבט וניסיון מאירופה – מדיניות, מימון וביצוע
 

Ariel Brunner, Deputy Director and Head of Policy, BirdLife Europe and Central Asia

  Prof. Jeremy Roberts, Cairngorms Connect Programme Manager
Experience from the biggest habitat restoration project in Britain

דן אלון, סמנכ"ל שמירת טבע, החברה להגנת הטבע 

11:00 |  מושב שני: חזון לשיתוף פעולה אזורי

דברי אורחי הכנס ממרוקו

השגריר גדעון בכר, שליח מיוחד לשינויי אקלים וקיימות, משרד החוץ

Abdel Rahman Sultan, EcoPeace Jordan deputy director and regional program manager

11:30 |  מושב שלישי: מבט מקומי ומעשי – הצורך, ההזדמנויות והאתגרים בשיקום טבע בעידן של שינוי אקלים

דותן רותם, אקולוג שטחים פתוחים, רשות הטבע והגנים

יואב פרלמן, מנהל תחום צפרות, החברה להגנת הטבע

אסף זנזורי, רכז מדיניות תכנון ומנהל תחום שיקום, החברה להגנת הטבע

13:00 |   ארוחת צהריים במסעדת רמת הנדיב (מסעדת מטעים)

14:00-16:30 |  פאנל מקבלי החלטות, מגיבים ושיח: 
לקראת מדיניות שיקום טבע בעידן של שינוי אקלים, בהנחיית פרופ' אבי פרבולוצקי

ד"ר נטע ליפמן, סמנכ"לית בכירה משאבי טבע וחוסן אקלימי, המשרד להגנת הסביבה

ד"ר יהושע שקדי, המדען הראשי, רשות הטבע והגנים

שחר סולר, סמנכ"ל אסטרטגיה, מנהל התכנון

ד"ר עמיאל וסל, מנהל אגף תכנון, מדיניות ואסטרטגיה, משרד הבינוי והשיכון

נועה טל, מנהלת אגף תכנון, קרן קיימת לישראל

ד"ר ג'ניה גוטמן, ראש תחום מדיניות וסביבה, האגף לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות

מילכה כרמל, מנהלת תחום תכנון וקרקעות במרכז השלטון האזורי

מגיבים: ניר פפאי, מנהל הפרויקט הלאומי נחל ציפורי; בועז כהן, רשות ניקוז שורק לכיש; אביב אבישר, 

אורי רמון, מכון דש"א; דרור בוימל, אלון רוטשילד, יעל זילבשטיין-ברזידה, החברה להגנת הטבע

17:00  |  סיור לדיפלה – "חזון לשיקום טבע" בהדרכת אבי אוזן, רשות הטבע והגנים, ודן אלון, החברה להגנת הטבע

https://teva.forms-wizard.biz/



