עסקים לוקחים אחריות על הטבע הישראלי

כנס עסקים ואחריות תאגידית בנושא המגוון הביולוגי
בדגש על מגזרי התשתיות ,מזון ,מים ואנרגיה

 ,23.3.17יום ה‘ 17:00-09:00
המרכז האקדמי למשפט ועסקים ,רמת גן

להרשמה לחצו כאן!
למידע נוסף www.teva.org.il/business -
סדר יום
 08:30נשנוש בוקר ותערוכת פוסטרים

 09:00-10:40מושב  :1עסקים מנהלים את המגוון הביולוגי – למה ואיך?
יו“ר – ניר פפאי ,סמנכ“ל שמירת טבע ,החברה להגנת הטבע

09:50

 09:05ברכות וסרטוני פתיחה
 09:25כדור הארץ בצומת דרכים – לאן פונים העסקים?
אלון רוטשילד ,רכז תחום המגוון הביולוגי ,החברה להגנת הטבע

?How Biodiversity is managed in a global corporation
Dr. Carolyn Jewell, Heidelberg Cement

 10:15הנושא הכי חשוב שאתם לא מדווחים ומנהלים אותו -
השקת המדריך לדיווח וניהול מגוון ביולוגי במסגרת אחריות תאגידית
ליעד אורתר ,ראש המכון לאחריות תאגידית

 11:00-12:30מושב  :2חברות מציגות – תכלס בשטח (מושבים מקבילים)
מזון ,חקלאות ותכנון
יו“ר – דותן רותם ,אקולוג שטחים פתוחים ,רט“ג

תשתיות

> כיצד מתמודדים עם צמחים פולשים ועם גופים ירוקים?
> יין אקולוגי – סוד החיבור בין חקלאים ,פרחים וצרכנים.
רקפת תיבי ,ממונה תכנון סטטוטורי ,מקורות
מיכל אקרמן ,אגרונומית ,יקב תבור
> הידורו שחור וירוק יחדיו? אחסון דלק ושימור צמחים נדירים
> כיצד מודדים תפוקות עסקיות ,במלח ובביצי שחפיות?
רפי רגב ,ראש אגף אסטרטגיה תשתיות ונכסים ,תשתיות נפט ואנרגיה (תש“ן) דוביק טל ,מנכ“ל ,חברת המלח
> איך ממזערים התנגשויות:
> וגר דניס עם כריש? מפחיתים קונפליקטים בין כלובי דגים לטורפים ימיים
בין קווי מתח לעופות ,ובין בעלי תפקידים בארגון?
נועם מוזס ,מנהל תחום חקלאות ימית ,אגף הדיג,
דפנה שחורי ,ממונה תסקירים ומגוון ביולוגי ,חברת חשמל לישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מגיב :ד“ר נועם גרסל ,מנכ“ל ,אסיף אסטרטגיות

מגיבה :עו“ד ענת מוסנקו ,מעלה
> כיצד משלבים שיקולי מגוון ביולוגי כבסיס לתכנון במחוז הדרום?
עלי פורטי ,ס .מתכננת מחוז דרום ,משרד האוצר
> מרחב ביוספרי – מסיסמא לתכנית ניהול אקולוגית
הגר ראובני ,מועצה אזורית מגידו
> איך יתוש קטן יכול לשנות נחל שלם? הרפורמה להדברה
ביולוגית בשורק
ד“ר ענת רוזן ,מנכ“לית ,איגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד חבל יבנה

> זהירות פולשים! איך סוללים כבישים סטריליים?
אלינור מור ,מנהלת אגף מו“פ ,נתיבי ישראל
> כיצד בונים אסטרטגיה אקולוגית כחלק מהתהוותה של חברה
ממשלתית חדשה?
ניבה לונדון ,סמנכ“לית תכנון ופיתוח ,החברה הממשלתית להגנות
מצוקי חוף הים התיכון
> ממזעור מפגעים להעצמה קהילתית
אבנר וייס ,מנהל נכסים ואיכות סביבה ,הנסון

מגיב :ניר אנגרט ,מנהל אגף תכנון ,רשות הטבע והגנים

מגיב :ד“ר נועם גרסל ,מנכ“ל ,אסיף אסטרטגיות

 13:00-14:45מושב  :3עסקים וגופים ירוקים – אתגרים ואפשרויות
יו“ר – גלית כהן ,סמנכ“לית תכנון ומדיניות ,המשרד להגנת הסביבה

 13:05ישראל הפראית  -ספארי ישראלי
אייל ברטוב ,צלם טבע
 13:25מאסון מקונדו ועד צרכנות אקולוגית – סיכונים והזדמנויות לעסקים
עו“ד איריס האן ,מנכ“לית חלה“ט
 13:45פאנל מנכ“לים :קפיטליזם ושמירת טבע – היגור זאב עם צבי?
שמעון בן חמו – מנכ“ל מקורות ,שאול גולדשטיין  -מנכ“ל רט“ג,
רפי טטרקה  -מנכ“ל תש“ן ,אורן סלע  -מנכ“ל יקב תבור,
איריס האן  -מנכ“לית חלה“ט

 14:30הצגת הקול הקורא לשנת 2017-8
אלון זסק ,סמנכ“ל משאבי טבע ,המשרד להגנת הסביבה
 14:40הצגת סדנאות אחר הצהריים
תמר צור ,מומחית לתקשורת אפקטיבית

מנחה – אביב לביא ,עיתונאי סביבה ,מגיש “יהיה בסדר“ בגל“צ
 14:45ארוחת צהריים

 17:00-15:15מושב  :4סדנאות מפוצלות
סדנה א‘ – יסודות

סדנה ב‘ – דיווח

מה זה מגוון ביולוגי ואיך הוא קשור אלי?
מיועד למבקשים לקבל יסודות ידע בתחום

המדריך החדש לדיווח מגוון ביולוגי בעסק –
תרגול מעשי
מיועד לחברות המדווחות אחריות תאגידית
ושטרם התחילו פרויקט מגוון ביולוגי

ד“ר יהושע שקדי ,מדען ראשי ,רשות הטבע והגנים

אלון רוטשילד ,רכז תחום המגוון הביולוגי,
החברה להגנת הטבע
ליעד אורתר ,ראש המכון לאחריות תאגידית
 17:00קינוחים וסיום

להרשמה לחצו כאן!

סדנה ג‘ – הטמעה

כיצד מטמיעים שינוי ארגוני הלכה למעשה?
מיועד לחברות שהשלימו פרויקט בתחום המגוון
הביולוגי
ואדיק רוזנבליט ,מנכ“ל “עוץ“ – העצמת אנשים
וארגונים מצליחים
תמר צור ,מומחית לתקשורת אפקטיבית ורתימה
לשיתופי פעולה

