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1

20:00
שינויי אקלים והתחממות גלובלית:
מאין באנו ולאן אנו הולכים?
מרצה :פרופ' עדי טורפשטיין

10

אשכול הפיס אילת
מלכת שבא 24
אילת

2

3

4

20:00
שדות אורז בהודו ,קרקעות קפואות
באלסקה והכנרת שלנו :מה הקשר?
מרצה :פרופ' אורית סיון

5

6

8

9

20:00
הבטים פוליטיים וחברתיים
של משבר האקלים
מרצה :פרופ' דני רבינוביץ'

19

המכון לאמנות בת ים
שמחה הולצברג 18
בת ים

11

20:00
מזרח הים התיכון  -מוקד להשפעות
הרסניות של ההתחממות הגלובאלית
מרצה :פרופ' מוטי שטיין

20:00
אנרגיה היא הבעיה -
אנרגיה היא הפתרון
מרצה :פרופ' עינת אהרונוב
ספריה עירונית
הפלמ״ח 6
טירת הכרמל

20

20:00
מה אפשר ללמוד מזקיפים ונטיפים
במערות על שינויי אקלים
מרצה :פרופ' מרים בר-מטיוס

מתנ"ס ירוחם
צבי בורנשטיין 913
ירוחם

מנהל קהילתי בית הכרם
החלוץ  ,33בית הכרם
ירושלים

מתנ"ס אלונים יקנעם (ליד הביג)
האלונים 64
יקנעם עלית

20:00
מזג אויר משוגע :למה היה קפוא
בפורים אם העולם מתחמם?
מרצה :ד"ר שירה רוה-רובין

20:00
שינויי אקלים והקצנה אקלימית –
הזווית הישראלית
מרצה :פרופ' הדס סערוני

20:00
פעם היה פה חם יותר,
אז מה שינוי אקלים עכשיו?
מרצה :פרופ' הלוי איתי

12

21

׳זה בשדרות׳
ההסתדרות 4
שדרות

מרכז קיפוד-מרכז הקיימות העירוני
החי״ש 2
כפר סבא

מועדון הזהב
רחוב אשכר ליד המרכז המסחרי
כפר ורדים

20:00
שינוי אקלים :מה קורה
ומה אפשר לעשות?
מרצה :פרופ' נגה קרונפלד-שור

20:00
מי שוקל יותר? סקר האוכלוסין
הגדול של הטבע ,משבר האקלים
והמערכות הטבעיות
מרצה :פרופ' רון מילוא

20:00
שמירת טבע מחוץ לשמורות הטבע
בעידן של שינויים גלובליים
מרצה :פרופ' אסף שוורץ

13

החממה-
מרכז הקיימות של ניצנים
ניצנים

7

1

מרכז

צפון

20:00
בצורות ושטפונות באזורנו,
מה צופן העתיד ומה מרמז העבר?
מרצה :ד"ר יעל קירו

22

מתנ"ס כפר תבור  -אולם האירועים
בית יגאל אלון ,ההגנה 8
כפר תבור

מו״פ המשולש
שכ' אלעדאסה
כפר קרע

14

20:00
עכשיו מעונן:
תפקיד העננים בשינויי אקלים
מרצה :ד"ר גיא דגן

23

20:00
שינוי אקלים -
סכנות והזדמנויות בעולם החי
מרצה :ד"ר אופיר לוי

אסם
קיבוץ שדה יואב

המרכז הרב תחומי
עמק דותן 49
מודיעין מכבים רעות

מרכז מרחבים לוותיקי משגב
משגב

20:00
המדע שמאחורי שינוי האקלים
והחימום העולמי
מרצה :ד"ר יוני גולדסמית

20:00
מה יאכלו ילדינו בעתידהלא רחוק?
בטחון-מזון ,קיימות ואקלים
מרצה :ניר אוהד

20:00
המשבר הסביבתי העולמי :עד כמה הוא
חמור ,והאם אפשר להתמודד מולו?
מרצה :פרופ' יוחאי כרמל

15

24

מועדון לחבר
קיבוץ כפר עזה

היכל התרבות פתח תקוה
המכבים  ,5קומה 1
פתח תקווה

היכל התרבות עכו
גיבורי סיני 24
עכו

20:00
השפעות גלובליות של שינויי
האקלים על עולם החי
מרצה :ד"ר אורי רול

20:00
שינויי האקלים בעולם
ואיך המדע מסביר אותם
מרצה :פרופ' יוחאי כספי

20:00
לחזות את הלא נודע :רמזים מדעיים
על הצפוי לחברה ולכלכלה שלנו
באקלים העתידי ומה התיאוריה
הכלכלית מציעה שנעשה בענין
מרצה :ד"ר רם פישמן

16

אשכול פיס באר שבע
בית אל  ,5שכונה ט׳
באר שבע

אולם "דבורה עומר" שבספריית הישוב
הרצל 48
קריית עקרון

20:00
חינוך אקלימי  -האם ניתן להכין את
האדם לחיים בסביבה מאתגרת?
מרצה :פרופ' אורית בן צבי

20:00
שינויי האקלים בעולם
ואיך המדע מסביר אותם
מרצה :רעי צ'מקה

17

ספרייה עירונית ערד ע"ש עמוס עוז
אלעזר בן יאיר 28
ערד

מתנ"ס טבג'ה
שדרות חיים וייצמן 9
רמלה

20:00
חיות העיר מותירות אבק
לחיות הכפר  -כיצד מתמודדים
בע"ח עם שינויים גלובליים
מרצה :פרופ' יוסי יובל

20:00
מה בין אקלים לאמצעי
התחבורה של העתיד?
מרצה :פרופ' אשר יהלום

׳המתפרה פאב׳
קיבוץ רוחמה

הוועידה השנתית ה50-
למדע ולסביבה

18

תפוח פיס קדומים
אולפנת אמי"ת להב"ה
קדומים

25

הבית הקהילתי
טבריה 15
חיפה

26

20:00
שינויי האקלים כבר כאן -
הכנרת והים תיכון כדוגמאות חיות
מרצה :ד"ר גדעון גל
ספרייה עירונית ,היכל התרבות יד שטרית
ביאליק 13
טבריה

