
השפעות, סיכונים והזדמנויות – משבר האקלים 

ישרוטל ים המלחמלון 

26-29.06.2022

22/06/26א'יום  

ליטה וקבלת חדריםק15:00-16:00

קפה ועוגה16:00-16:30

בנושא ארגוני המהנדסיםדברי פתיחה/ עדכונים  16:30-17:00

ניהול תחום קיימות וסביבההרצאה:17:00-18:30

, מהנדסת, יזמית ויועצת לפרויקטים סביבתיים  מרגלית–דיקלה זיסמןגב'  :  רצהמ

ארוחת ערב

22/06/27ב'יום  

ארוחת בוקר 

ערך ולבנות  יההשפעות ואיך ניתן להשינוי אקלים ובריאות הציבור:  : הרצאה10:00-11:30
אקלימי חוסן  

בית הספר לבריאות הציבור , אונ' חיפה –ד"ר מיה נגב  :מרצה

הפסקה 11:30-11:45

גלובליזציהעולם הפשע בעידן של  ה: הרצא11:45-13:15

, המכללה האקדמית גליל מערבי  ההחוג לקרימינולוגי–ד”ר לימור יהודה:  מרצה

הפסקה 13:15-16:00

קפה ועוגה30:16-00:16

טבעית, לבריאות ולמניעת מחלות רפואה  : ת העשרההרצא16:30-18:00

, יועצת תזונה ואירדיולוגית. N.Dנטורופתית  –גב' אתי מודלין  :מרצה

ההבדל בין רפואה קונבנציונאלית ורפואה טבעית במניעה ובטיפול במחלות, כמו: 

השמנת יתר, כבד שומני, יתר לח"ד, יתר כולסטרול, דלקות בגוף,  מערכת העיכול,

, נדודי שינה ומתח.אוסטאופורוזיסערמונית מוגדלת, גיל המעבר,  

ארוחת ערב



22/06/28'גיום 

ארוחת בוקר 

השפעות, סיכונים והזדמנויות–משבר האקלים  הרצאה: 10:00-11:30

החוג למדעי כדור הארץ , אונ' ת"א והאונ' הפתוחה –ד"ר ברוך זיו  :  מרצה 

הפסקה 11:30-11:45

2022מפת סיכוני האקלים המשפטיים לשנת  – "מתחמם...מתחמם...חם!"  :הרצאה11:45-13:15

-שותפה מחלקת דיני סביבה וקיימות  –עו"ד שירה גורודצקי  :מרצה
ושות'גולדפרב זליגמן

הפסקה 13:15-16:00

קפה ועוגה16:00-16:30

שינויי אקלים והתחממות גלובלית: מהעבר לעתיד הרצאה: 16:30-18:00

הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע , -פרופ' עדי טורפשטיין  :רצהמ 
ם-העברית ביהאונ'  

ארוחת ערב

22/06/29ד'יום  

ארוחת בוקר ופינוי חדרים

לרפא מחוץ לקופסה: הרצאה10:00-:3011

שיטות ריפוי שהרופאים לא מכירים למחלות שלא יודעים לרפא.
מבט שונה על עולם הרפואה מזווית הנדסית המאפשר לנו לחשוב אחרת על ריפוי  

.אות שונותמחלות וטיפול בבעיות ברי
בהרצאה יוצגו אלטרנטיבות ודוגמאות לריפוי מחלות הנחשבות כחשוכות מרפא 

וכן ניפוץ מיתוסים שונים הקשורים לרפואה ותזונה. 

יו"ר וועדת בריאות של לשעבר  !המרצה איננו רופא-מר יחיאל אורבך  : מרצה
שנה ויותר עוסק בלימוד עצמי וחקירה  30במשך.  בתעשייה אוויריתארגון העובדים

מאמרים " מיתוסים בתזונה  3כתב  תחומי התזונה, הבריאות וריפוי מחלות.של 
הכולסטרול  אויב או רוח רפאים". "-ו"  לבריאותשיהיה"  ,טבעית"  

שיחת סיכום ומשובים 11:30-12:00

: לתשומת ליבכם 

ייתכנו שינויים בתוכנית הסמינר

אין ארוחת צהרים ביום העזיבה 

מההרצאות ו/או פעילויות התוכן בסמינר, לא יהיה רשאי להשתתף 50%- עמית הקרן אשר יהיה נוכח בפחות מ

2023ובשנת 2022בסמינרים נוספים במהלך שנת 

. 03-5227919לקבלת אישור השתתפות בסמינר יש לפנות בסיום הסמינר למשרדי הקרן בטלפון: 

רצאות בה80%האישור מותנה בהשתתפות של לפחות  

12:00ה פינוי חדרים עד השע


