
 
 
 

 
 הכנסת

 מזכירת הכנסת 

 ירדנה מלר הורוביץ

  הכנס תכנית

  כיבוד קלו הרשמה - 10:00-08:30

 ברכות - 10:30-10:00

 "כ דב חניןהח – חברתית-הסביבתית השדולה ראש-שביו                        

 הורוביץ-ירדנה מלר גב' – מזכירת הכנסת                        

                         

                           

 ד"ר שי לוי, מרכז מחקר ע"ש יתרונות הגגות הירוקים לאור שינויי האקלים,  - 11:00 -10:30

 לאקולוגיה של גגות ירוקים, אוניברסיטת חיפה. קדס                           

 שושני רויטל נוף דריכליתא - בעולם "ירוקים גגות"להקמת  מדיניות - 11:30-11:00

 מתכנן עיר בכיר, , רונן ילא - במרחב העירוני "ירוקים גגותשל "למדיניות  הצעה - 12:00-11:30

 אביב-עיריית תל                           

 סבא כפר עיריית ממדיניות כחלק" בפרט, יצרניים גגות"ו, בכלל "ירוקים גגות" - 12:30-12:00

 כפר סבא  חבר מועצת העיר, הנדין-הרסגור לאייע  

 (הכנסת במזנון עצמאי באופן לאכול ניתן) צהריים הפסקת - 13:40-12:30

 עוזר, אונגר ירון ר"ד ד"עו - לאומית-מדיניות וחקיקה בין -" "גגות ירוקים - 14:10-13:40

 הלשכה המשפטית בכנסת, (משפטי ומחקר חקיקה תחום) משפטי                         

 מנהל תחום טבע , בלבן עמיר - "ירוקים גגות" באמצעות טבעה לשמירת חינוך - 14:35-14:10

 עירוני, החברה להגנת הטבע                           

 מנהל פיקוח  ,דן זרחי - במוסדות ציבוריים "ירוקים גגות"הכלכלי של  הערך - 15:00-14:35

 צפון, חברת מקורות                           

  הראלד"ר  – "גגות ירוקים"השפעת הרכב הצמחייה על קצב קיבוע פחמן ב - 15:20-15:00

 מרכז קדס לאקולוגיה של גגות ירוקים, אוניברסיטת חיפה, אגרא                           



 
הרשמה מראש באמצאות הקישור המצורף )יש להקפיד ולרשום את מספר תעודת נדרשת 
 .בנוסף לפרטים נוספים( ומספר הטלפון הנייד, הזהות

 לאחר להעבירה ואין אישית ההזמנה

 (ל"בדוא ההשתתפות אישור לאחר) לכנסת כניסה היתר מהווה ההזמנה

 הכניסה בשער להציגה ויש

 דרכון או זהות תעודת בצירוף

 

 08:30 בשעה לכנס המוזמנים כניסת

 

 הולם בלבוש הכניסה

  נשק להביא אין

 רכבם את להחנות יוכלו המוזמנים

 העליון המשפט בית מול, רבין' בשד הלאום בחניון

 

 :המצורף בקישור הטופס את ולשלוח למלא נא להרשמה

https://docs.google.com/forms/d/1BGsD12_BalaYWVDQ8bMkUHolVCjLcdFIW4CKh7H8ySM/viewfor

m?pli=1 

  לקישור להגיע כדי העכבר ועל CTRL מקש על במקביל ללחוץ יש

 

 ולבירורים: לפניות

 avigail.heller1@gmail.com :"ל; דוא6241535-050אביגיל הלר, נייד: 

 .amara@gmail.comronza: "ל; דוא6241102-050רונזה אמארה, נייד: 

 

 קדס ש"ע מחקר ומרכז ופיתוח הכפר החקלאות משרד, הכנסת של פעולה בשיתוף מאורגן הכנס
 .חיפה באוניברסיטת ירוקים גגות של לאקולוגיה

https://docs.google.com/forms/d/1BGsD12_BalaYWVDQ8bMkUHolVCjLcdFIW4CKh7H8ySM/viewform?pli=1
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