
תכנית הכנס השנתי לקיימות וקהילה

9:00-9:30

9:30-9:45

9:45-10:30

10:30-10:45

10:45-11:45

11:45-12:00

12:00-13:15

13:15-14:15

14:15-15:30

15:30-15:45

15:45-16:30

סיור גינון מקיים וקהילתי 

ברחבי הגן הבוטני

בהנחיית: ישראל גלון, אגרונום, פעיל חברתי

שמיטה כמודל לפוסט-קפיטליזם

בוטניקאהב

בהנחיית: נפתלי אופנהיימר, שמיטה ישראלית ובר-קיימא התנועה לקיימות עברית 

בהשתתפות: אורלי קנת, מנהלת עם הטבע- מרחב חברתי ירוק בגן יבנה "לי ולך"- 

קואופרטיב קוסמטיקה טבעית | ד״ר ג'רמי בנשטיין, מרכז השל לקיימות

אדם ואדמה - רעיונות יסוד ופרקטיקה מקיימת 

האולם הפנורמי 

עינט קרמר, מובילת שמיטה ישראלית

אלכס קצ'אן הלוי, האקדמיה לפרמקלצ'ר

האם השמיטה יכולה להציל אותנו מעצמנו? 

אוהל שמיטה ישראלית

 מתלבשות על נובמבר | מיטל פלג מזרחי, מיכל לסטר ואירית דרמון, מנהלות תנועת מתלבשות

 שמיטה, כשרות וטבעונות |  הרב דוד רוזן, AJC הוועד היהודי האמריקאי ונשיא הארגון העולמי 

   "דתות למען השלום" והרבה אמירית רוזן, קהילת מורשת אברהם

 חינוך לשמיטת הפיתוח האינסופי כדי להציל את העולם | הרבנית לאה שקדיאל,

    עוז ושלום ורבנים שומרי משפט

הרשות של הרבים - מה של מי? ומי אחראי?

אוהל שמיטה ישראלית

 ממקורות היהדות על חופש התנועה ונגישות המרחב הציבורי | הרב יואל לוי, ראש הישיבה הקונסרבטיבית

 מה יכול לקרות כאשר העירייה שומטת קרקעות ציבוריות? | הדרה שטיינברג, רכזת ספריות רחוב 

   מחלקת קיימות חברתית, עיריית ירושלים

 פוטנציאל שטחי ההפקר העירוניים | מתן ישראלי, אמן ומרפא עירוני, מייסד שותף של מוסללה

השמיטה והמשק: מחזוריות, תכנון, יזמות, ועמידה מול משברים 

האולם הפנורמי

 לדאוג לדורות הבאים: איך מכוונים לטווח הארוך מאוד? | מיכל פוניה-אלכסנדרון,

Oxford Climate Alumni Network סגנית דירקטור   

 על שמיטת כספים במאה ה-21: ביטקוין כמקור השראה | אהרון פורת, יזם וחוקר 

   ממשקי טכנולוגיה כלכלה וחברה

 קיימות ושמיטה בעולם של עסקים קטנים מיכל תמם, שגית פרכטר ברצלבסקי, מרכז מאפח"ה:

   מרכז אחריות ופיתוח חדשנות הוליסטי לעסקים קטנים ובינוניים בישראל

 השמיטה כמשבר מתוכנן | אהרון אריאל לביא, השיק לאחרונה את הספר 

   'שבע: רעיונות כלכליים וחברתיים בהשראת שנת השמיטה'

שמיטה על ספת הפסיכולוגית

בוטניקאהב

 שמיטה מרחיבה דעתו של אדם | אביב בריגר, שמיטה ישראלית

 רגשות הם גשר לשמיטה | רבה אפרת רותם, מקימת פורום "ותחדש פני אדמה" ובוגרת   

   תכנית העמיתים של השל והרבה גילה קן, רבת קהילת בית אורה ופעילה סביבתית

חינוך לקיימות - הלכה למעשה

אולם הרצאות 2

 מצמיחים מנהיגות ירוקה- "אות בר-קיימא" למוסדות קדם צבאיים

   שירה רוזנבאום, בר-קיימא התנועה לקיימות עברית

 הגיע הזמן לתו ירוק )סביבתי( במערכת החינוך | יאיר זעפרני, מזכ"ל נוע"ם

 אקלים ומסורת | הדס שלומי ואביב שטרית, נוער למען האקלים

 מדברים על הפרה שבחדר | עומר גינזבורג, רכז תכניות חינוכיות, חיים וסביבה ואנימלס

 מסלול החוות - מעשה ולימוד בשמיטה | רינה בן נר, מנהלת הדרכה והכשרה, התנועה  

   החדשה בשומר החדש

הפסקה ומעבר בין מתחמים 

   

פאנל אתגרים והזדמנויות בחיבור בין מסורת וסביבה - 

שיח רפלקטיבי מתוך תהליך בניית הכנס   

האולם הפנורמי    

בהנחיית: עינט קרמר, מובילת "שמיטה ישראלית" 

בהשתתפות: רקפת גינסברג, מנכ"לית, התנועה המסורתית | ד"ר ג'רמי בנשטיין, מייסד משותף 

ומנהל תחום ידע, מרכז השל לקיימות | יותם רשף, מנהל מחלקת קיימות וקהילה של הגן הבוטני

מה הקשר בין שמיטת הקרקעות לנפש האדם?

אולם הרצאות 1

 תכנית 'מעגלים לחיים׳ | אלחנן לואיס, מנכ"ל, "עם-אדם" מדרשה לקיימות אדם וטבע

ר' - קיימות התפתחותית | עופר שניידר, יזם, מעצב תוכן ומרצה
ֹ
ל ַהּתו

ֹ
 'קו

 שנת שמיטה בקהילה חילונית | ישראל ול, שותף בהקמת קבוצת שילר - גינה קהילתית

הפסקה וארוחת צהריים

במת הייד-פארק לחלומות חברתיים-סביבתיים                        

אוהל שמיטה ישראלית 

מושבים מקבילים  

הפסקה ומעבר בין מתחמים

מושבים מקבילים

סיור בתערוכה 'לראות את הבלתי נראה'

ברחבי הגן הבוטני

בהנחיית: מירב שנפ, מנהלת מחלקת אמנות בגן הבוטני

זורעים מציאות חדשה בעיר המצטופפת

אולם הרצאות 1

 יער האקלים | דניאל כץ, מנהל פרויקט, יוזמת האנרגיה הטובה

 בבא קיימא - המצוות שבין האדם לעולמו | אילנה מושקין, חברה בפורום הקיימות הבינ"ל של  

   התנועה המסורתית, יו"ר בית המדרש ע"ש שכטר

 הצפיפות העתידית בישראל כפריזמה לתכנון | ד"ר חוה ארליך, ראש צוות תכנון, עירוניות  

   וקיימות אראלה גנן, מכון ירושלים למחקרי מדיניות

סיור בנושא סתיו, בוטניקה וקיימות

ברחבי הגן הבוטני

בהנחיית: ד"ר אורי פרגמן ספיר, המנהל המדעי של הגן הבוטני

מה ענין שמיטה למשבר האקלים

מה 

הלו״ז?

שמיטה בישראל ובתפוצות         

האולם הפנורמי

 האם שמיטה היא מעשה ציוני? | בהנחיית: דבורה גרינברג, התנועה המסורתית        

   הרבה תמר אלעד אפלבום, קהילת ציון ורבנות ישראלית והרב יוסי פרומן, ישיבת מחניים

 חינוך לשמיטה בתפוצות | בהנחיית: אמילי לוי שוחט סגנית יו"ר קק"ל ויו"ר הועדה לאיכות הסביבה ומדע   

English Session  הרב יונתן ויטנברג, מסורתי עולמי ונייג'ל סבג, ארגון חזון השיחה תתקיים באנגלית   

יום רביעי | ז' חשון התשפ"ב | 13.10.21 | 9:00-17:00 

הגן הבוטני בגבעת רם, ירושלים

התכנסות וכיבוד    

ברכות | עו"ד יוסי חביליו, סגן ראש עיריית ירושלים | תמר זנדברג, השרה להגנת הסביבה 

פאנל שמיטה ומדיניות

כיצד משפיעה שנת השמיטה על קביעת מדיניות ורשויות במדינת ישראל?                                

האולם הפנורמי

בהנחיית: רקפת גינסברג, מנכ"לית, התנועה המסורתית

הפסקה ומעבר בין מתחמים

מושבים מקבילים 


