מרצים בתחום האקלים
להלן רשימת מרצים ומרצות אשר הביעו את רצונם להרצות בתחומים הנוגעים למשבר האקלים
חלק מהמרצים מוכנים לעשות זאת בהתנדבות ואחרים בתשלום כזה או אחר.
ארגון חיים וסביבה אינו לוקח אחריות על טיב המרצים ואינו צד בכל הנוגע לסיכומים כספיים למתן ההרצאה.
במידה ויש לכם השגות לגבי טיב מרצה כזה או אחר ,מוזמנים לשלוח לנו מייל בנושא ל climate@sviva.net -

כינוי
דר'

שם מלא

אין
מר
עו"ד
מר
מר
מר
עו״ד
מר
מר
גב'
מר
מר
הרב
מר
גב'
גב'
גב'

שרית עוקד
 --אדם קרומרקרן-אור רוזנר
ניר גולדשטיין
 הגר לידורתומר אשל
צור משעל
חביבה שפר
ארז קציר
יואב אגוזי
ערן שחורי
אורלי אהרוני
עומר גינזבורג
מיכאל רפאל
הדס פאר
דוד אונטרשלג
ישראל בן  -דור
יונתן נראל
אודי חן
מיטל פלג מזרחי
יובל מירקו
איריס האן

מר
מר

אביגדור שרון
סאשה טבק

מר
ניר
גב' )-:

ניצן מתן
מרב
עדית רומנו

גב'
מר

כתובת אימייל
111sarit@gmail.com
adam@greeninsight.co.il
keren.miraclebox@gmail.com
nirg@gfi.org
hagar.lidor@gmail.com
tomereshel2@gmail.com
tsur.mishal@gmail.com
cshefer@gmail.com
erezkat@gmail.com
yoavegozi@gmail.com
eran.sustainability@gmail.com
orlyaha1@gmail.com
omer@sviva.net
michael@anu.org.il
hadas@p-eser.com
info@bidud360.co.il
bendori1@gmail.com
yneril@interfaithsustain.com
udihen@gmail.com
meitalpeleg@gmail.com
yuvmirk@gmail.com
irish@spni.org.il

Avigdor.sharon@gmail.com
sasha.tabak@gmail.com
nitzanmatan@gmail.com
merav@lms.co.il
adit@freedom-farm.oeg.il

טלפון נייד

תחומי התמחות

אזור מועדף
להרצאות

שינוי גדול
לעשותדרום
 0543306200קיימות ,ניצול משאבי הטבע ,תכנון ,שיתוף ציבור ,כיצד האדם הקטן יכול מחוז
בכל הארץ
 058-7117447אנרגיה (ואנרגיה סולארית בפרט) .גילוי נאות :אני עוסק בתחום
 0545339506והערכה ,קהילות אימפקט ,השפעה חברתית סביבתית  SDGs, impact,בכל הארץ
מדידה
מחוז תל -אביב
 0544331294פודטק  -חלבונים אלטרנטיביים
האקלים ,ומה יכול הארגון לעשות.
משבר הארץ
 0506809898עוסקת בהטמעת קיימות בארגונים .מעבירה הרצאות בארגונים בנושא בכל
 054-4949450אני פועל שנים רבות ובמגוון דרכים לרתימת הציבור להטמעת ערך הניקיוןמחוז צפון
מחוז מרכז
 0525501103שינוי האקלים בישראל
בבניה ירוקה) ומרצה כעת בבינתחומי
ירושלים
מחוזהצורך
 0547698268משפט סביבתי ,תכנון ובניה .העברתי קורסים "מבוא לבניה ירוקה" (בדגש על
מחוז תל -אביב
 0524246777סביבה
השתתפותיים ,טרנזישן ועוד
 0546296939קיימות ,קהילות ,יזמות קהילתית ,אקלים ,שינוי ,סוציוקרטיה ,תהליכים מחוז מרכז
מחוז תל -אביב
 054-7778772ההתחממות הגלובלית ,משבר האקלים ,שינויים נדרשים ,מצגת של אל גור
מחוז מרכז
 0506216176קיימות משפט ופוליטיקה.
צומח
הארץ
מבוססת-
 0503305006השפעות סביבתיות ואקלימיות של תעשיות המזון מן החי; חינוך לתזונה בכל
מחוז מרכז
 0545442776שינוי אקלים ,הים ושינוי אקלים ,פעולה לא אלימה
מרכז
וכד'
מחוז
 0507643442בניה ירוקה ,התייעלות מבנים ,תופעת הבניין החולה ,מבנים מאופסי אנרגיה
בכל הארץ
 053-6290007יועץ בניה ירוקה ,בידוד תרמי ואקוסטי בחרה מ.רוטנברג ובניו בע"ם
מחוז ירושלים
 0522588402סביבה  ,קיימות  ,בנייה ירוקה
מחוז ירושלים
 0547234973יהדות וקיימות ,תורה ושינוי האקלים ,שינוי האקלים ממבט בין דתי
רגשית עם משבר האקלים
התמודדות חיפה
מחוז
 0586690166מבוא למשבר האקלים ,אקלים ואקטיביזם ,ישראל ומשבר האקלים,
בכל הארץ
 0506792612צדק סביבתי ,צריכה ואופנה בת קיימא
מחוז מרכז
 0544895337אקטיביזם ,שינוי מדיניות ,מאבק אזרחי במשבר האקלים
בכל הארץ
 054-240-3638סביבה ,שמירת טבע בעולם מתחמם ,תכנון סביבתי ,משפט
השפעת הסביבה ,משבר הסביבה ,קיימות ,קיימות עירונית ,בנייה
ירוקה ,מערכות אקולוגיות ,אנרגיה מתחדשת ,סביבות למידה ועבודה
 054-4553280ירוקות ,הבית הירוק ,המשרד הירוק
מחוז מרכז
 0544618725שינוי מאקלים ,קיימות ,בניה ירוקה
מחוז תל -אביב
משבר האקלים ,התחממות גלובלית ,זיהום אוויר ,משק הגז והאנרגיה,
 0547879411איכות סביבה בדגש על מזהמים
בכל הארץ
 0523861136קיימות ,כלכלה מעגלית ,תרבות הצריכה ,משבר האקלים
מחוז מרכז
 054-4921777חוות החופש -הקשר בין תעשיית המזונות מן החי למשבר האקלים
מחוז מרכז

מר
מר

יובל שרמן
ויקטור וייס

גב'
מר

לי שוץ גביש
דותן יושע

גב'
בן אנוש
מר

אורי נחמני
יואב שטיינברגר
דניאל כץ

orinachmani25@gmail.com
yoavs19@gmail.com
danielkatz88@gmail.com

ביגר
עו"ד
ד"ר
מר
גב'
גב'

איל ביגר
שלי דביר
יונתן אייקנבאום
ערן בן נון
חגית גפן
יעל ברוכים

eyal@goodenergy.org.il
shelly@2b-friendly.com
jaikhenb@greenpeace.org
eranbinnun@gmail.com
hagit@reshet-yeruka.net
yaelbruchim@gmail.com

0528950579
052-382066
0526010867
0542748676
052-4888556
0549737727

aharoni300568813@gmail.com
ayelet.tapiro@reshet-yeruka.net
einavk@reshet-yeruka.net

050-6898444
0546618871
052-8586339

yuval@reshet-yeruka.net
aura@reshet-yeruka.net
shmulik@reshet-yeruka.net
jamelahardal@gmail.com

0556673262
0546924044
054-7288466
0524343633

drormiron@gmail.com
yael@reshet-yeruka.net
allonymus1@gmail.com
tami@citytree.net
galororly@gmail.com

054-7206427
050-4412298
0542286173
035254196
0543291637

ברקת אהרוני
גב'
איילת טפיארו
גב
צורךמרדכי
איןקפלן
עינב
עלמת חן .סתם
חמוץ מתוק יובל שליידר
אורה המר
מותק
שמוליק לוטטי
מר
ג'מילה הרדל ואכים
עו"ד
מר
ד"ר
ד"ר
המורדת
גב

דרור מירון
יעל ברקי גטניו
אלון אלירן
תמי צרי
אורלי גל  -אור

yuval.sherman@gmail.com
victor@heschel.org.il

0544344773
0585045066

schutzlee@gmail.com
dotan@reshet-yeruka.net

0545929392
053-2856658

0507699796
0543334434
0546698098

כל נושא האקלים.
שינויינאקלים
משבר האקלים "בקטנה"  -נלחמים במשבר האקלים בתוך המשרדים,
דרך גישה חיובית ומפרגנת לכל מעשה ירוק והסתכלות על חצי הכוס
(הרב פעמית )..המלאה
חינוך לקיימות ,משבר האקלים ,צפרות ,מגוון ביולוגי
משבר האקלים והתנועה האזרחית ,כלים באקטיביזם סביבתי במאבק
לעצירת משבר האקלים ,אקטיביזם יצירתי ותכנון אסטרטגי לקמפיין
ציבורי
פארמקלצר ,קיימות ,פעילות חברתית ,גינון קהילתי.sdg ,
הנגשת נושא משבר האקלים ,טיפול בפסולת ,קומפוסטציה
שינוי אקלים פתרונות מעשיים למיטיגציה (הפחתת פליטות) ואדפטציה
(הסתגלות)
צרכנות ירוקה ,מעבר להתנהלות ירוקה של עסקים
אקלים ואנרגיה  -יהדות וסביבה
תכנון ערים ,תכנון סביבתי ,אקטיבזם סביבתי ,משבר אקלים
זאולוגיה ,אקולוגיה ,קיימות ,משבר אקלים
קיימות
תואר ראשון בחינוך מיוחד ,מאבחנת דידקטית ,עוסקת בתחום הקיימות
מטמיעה בגנים חרדיים מטעם הרשת הירוקה.
חינוך לקיימות
משבר אקלים ,קיימות רחבה
קיימות מעשית ,גידול מזון ,בנייה באדמה ,הרצאות במגוון תחומי
הקיימות והסביבה
קיימות ,משבר אקלים
משבר האקלים
משפט וחקיקה  ,אקטיביזם ,היערכות קהילתית ועוד
מעביר הרצאות בנושא המדע מאחורי משבר האקלים (אין לי בזה
מומחיות רשמית ,רק תחביב)
ביולוגיה ,קיימות וחינוך לקיימות
קרקע ,מים ,חישה מרחוק ,סביבה עירונית
קיימות עירונית
חינוך סביבתי

מחוז חיפה
מחוז מרכז

בכל הארץ
בכל הארץ

בכל הארץ
מחוז מרכז
מחוז ירושלים
בכל הארץ
מחוז תל -אביב
מחוז ירושלים
מחוז דרום
בכל הארץ
מחוז דרום
מחוז דרום
מחוז תל -אביב
מחוז צפון
מחוז דרום
מחוז צפון
מחוז מרכז
מחוז חיפה
מחוז חיפה
מחוז חיפה
מחוז תל -אביב
בכל הארץ
מחוז דרום

