בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה
בשיתוף עם תכנית מרכז מן לאבטחת וביטחון המזון באוניברסיטת תל אביב
מתכבדים להזמינכם לכנס הרביעי בנושא:

איך להאכיל  9מיליארד בעידן של שינויי אקלים?

יום רביעי 27 ,במרץ  ,2019בשעה 9:00
אולם ויינרב ( ,)SL201בניין רדזינר-קיימות
קמפוס המרכז הבינתחומי ,רחוב כנפי נשרים ,הרצליה
9:00

התכנסות

9:15

דברי פתיחה
פרופ' יואב יאיר ,דיקן בית הספר לקיימות ,המרכז הבינתחומי הרצליה
פרופ' ניר אוהד ,ראש התכנית של מרכז מן לביטחון מזון ,אוניברסיטת תל אביב

9:30

מושב ראשון :שינויי אקלים ואספקת מזון בישראל – מתיאוריה למעשה
יו"ר :אפרת אלימלך ,המרכז לחקר משאבי טבע וסביבה ,אוניברסיטת חיפה
פרופ' יואב יאיר ,דיקן בית הספר לקיימות ,המרכז הבינתחומי הרצליה
השפעות גלובליות ואזוריות של שינויי אקלים
ד"ר אלון בן-גל ,מנהל המחקר החקלאי-וולקני ,המכון למדעי הקרקע ,המים והסביבה ,מרכז מחקר גילת
חקלאות באזורים צחיחים :לקחים מהניסיון הישראלי
פרופ' יונתן בלמקר ,בית הספר לזואולוגיה ומוזיאון הטבע על שם שטיינהרט ,אוניברסיטת תל אביב
השפעת שינויי אקלים על הדגה :תובנות מקומיות וגלובליות
אבנר פורשפן ,מנהל אגף אקלים ,השירות המטאורולוגי
שינויי אקלים בישראל והקשר לחקלאות
עומר תמיר ,מנכ"ל אקוטריידרס
פליטת גזי חממה בסקטור החקלאות בישראל :תמונת מצב ופתרונות אפשריים

 11:00הפסקה

 11:20מושב שני :איך מתמודדים בעולם עם אתגרי אספקת המזון בעידן שינויי האקלים
יו"ר :מאיה אורן ,מנהלת התכנית של מרכז מן לביטחון מזון ,אוניברסיטת תל אביב
ד"ר רם פישמן ,החוג למדיניות ציבורית ,הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון ,אוניברסיטת תל אביב
עד כמה שינוי האקלים יזיק לחקלאות העולמית :מה הניסיון מספר לנו ומה הוא לא מספר
ד"ר פטריסיה אימס ,אגרונומית ראשית ,כיל דשנים
שימוש יעיל בדשנים כדי למקסם יבולים ולספק מזון ליותר אנשים על פחות שטח חקלאי
יואב רוטלר ,דוקטורנט בחוג למדיניות ציבורית ,הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון ,אוניברסיטת תל אביב
עניין של גישה :איך משכנעים חקלאים בהודו לאמץ השקיה בטפטוף?
אסף צחור ,מנהל מחקר ביטחון מזון ,המכון לסיכונים קיומיים ,אוניברסיטת קיימברידג'
פקטור  :200הפחתת ההשפעה הסביבתית של ייצור מזון

 12:45הפסקה
 13:30מושב שלישי :העתיד כבר כאן
יו"ר :ד"ר יעל פרג ,סגנית דיקן ,בית הספר לקיימות ,הבינתחומי הרצליה
ד"ר מיכל לוי ,סמנכ"לית בכירה למינוף המו"פ החקלאי והחדשנות ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר
חדשנות – הדרך לחקלאות מקיימת
עומר דוידי ,מייסד ומנכ"ל BeeHero
 :BeeHeroהבטחת מזון על ידי העצמת דבורים
אמיר מאיו ,מנהל קשרי לקוחות ושיווק Plant-DiTech
איפיון כמותי של תגובת צמחים לעקות סביבתיות
דותן בורנשטיין ,מנכ"ל Salicrop
חדשנות בחקלאות באדמות שוליות ומליחות
ד"ר דרור שליטין ,מייסד ומנכ"ל PlantArcBio
שיפור עמידות צמחים לעקות סביבתיות בעולם משתנה
_________________________________________________________________________________
הכנס ללא עלות אך כרוך בהרשמה מראש ,מספר המקומות מוגבל
אנא לחצו כאן להרשמה לכנס
במידה ונדרשות התאמות נגישות,
ניתן לפנות במייל לכתובת nnoa@idc.ac.il

