בית הספר לקיימות מייסודן של החברה לישראל ,כיל ובזן והפורום הישראלי לתזונה בת קיימא
מתכבדים להזמינכם לכנס השנתי השני בנושא

איך (ובמה) להאכיל  9מיליארד?
יום חמישי 23 ,פברואר  ,2017בשעה 9:00
אודיטוריום מינה רוקח ( ,)SL103בניין רדזינר-קיימות
קמפוס המרכז הבינתחומי ,רחוב כנפי נשרים ,הרצליה
09:00
09:30
9:40

11:00
11:15

12:45
13:30

התכנסות
ברכות:
פרופ’ יואב יאיר ,דיקן בית הספר לקיימות ,הבינתחומי הרצליה
מושב ראשון  -היבטים חברתיים ואתיים במזון
מנחה :ד”ר יעל פרג ,סגנית הדיקן ,בית הספר לקיימות ,הבינתחומי הרצליה
מהרטה ברוך רון ,סגנית ראש העיר תל-אביב
“בתיאבון” לכל תושבי העיר
עו”ד מיכל ביטרמן ,מנכ”לית וממייסדי The Natural Step Israel
* Make Food Not Waste
שוקי טאוסיג ,עורך ראשי ,אתר העין השביעית
אמת בפרסום :איך מאכילים אותנו לוקשים?
ד”ר ירון כהן צמח ,פילונומיק ,מרצה בתחום האתיקה ופילוסופיה של הכלכלה והעסקים
האם המזון המתועש בישראל אתי?
טל גלבוע ,מקימת החזית לשחרור בעלי חיים
אכילה מוסרית לאדם ולחיה
הפסקה
מושב שני  -מזון בין טכנולוגיה לקיימות
מנחה :אפרת אלימלך ,המרכז לחקר משאבי טבע וסביבה ,חוקרת באוניברסיטת חיפה
ד”ר דיויד ניני CTO ,חממת  FoodTechבאשדוד
קידום מזונות העתיד
עיינה בנט ,תחנת מחקר לחקלאות מים “דור” אגף הדיג ,משרד החקלאות
חקלאות מים בישראל :מערכת מזון עם קונפליקטים והזדמנויות
ד”ר עדי לוי ,יועץ מדעי ועמית “ממשק” ,אגף לדייג וחקלאות מים ,משרד החקלאות
אצות  -לא רק סושי!
רוני חסון ,תזונאית ,עוסקת בקידום בריאות ,חברת פורום צמחונות טבעונות של עמותת עתיד
קטניות או לא להיות?
ד”ר קרני לוטן ,בית הספר לקיימות ,הבינתחומי הרצליה
חקלאות מחדשת :כל מה שלא סיפרו לכם על דישון
הפסקה
מושב שלישי  -האתגר הישראלי
מנחה :ד”ר חגית אולנובסקי ,יו”ר הפורום לתזונה בת קיימא
ד”ר גדעון טופרוב ,אגף אגרו-אקולוגיה ,משרד החקלאות
חקלאות ישראלית ושינויי אקלים
פרופ’ אלון טל ,ראש החוג למדיניות ציבורית ,אוניברסיטת תל-אביב
האתגר הדמוגרפי
ד”ר דורית אדלר ,הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא
ביטחון תזונתי  -מפתח להון האנושי
ד”ר רן שאולי ,עמית “ממשק” ,משרד החקלאות
מדיניות המזון של ישראל
חה”כ יעל כהן-פארן ,המחנה הציוני
קידום מדיניות מזון בת קיימא בישראל

* לצד המושב תוצג תערוכה של איורים הומוריסטיים אשר תציג סיבות שונות לבזבוז מזון בבתים הפרטיים בישראל ותזמין את באי
הכנס לקחת חלק פעיל ולסמן את הסיבות איתן הם מזדהים.

הכנס ללא עלות אך כרוך בהרשמה מראש
להרשמה יש לשלוח מייל לRSVP10@idc.ac.il :

