
 מקוון  התמחויותיריד  לו"ז
 

https://zoom.us/j/93424949655 
 

 שם הארגון/עירייה/חברה שעה יום
 עמית ויינברגר –גרינפיס  10:00-11:00 25.10.20

 שחר בוקמן –האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה  11:00-12:00

12:00-13:00 
 

 הילה רוטברט רז –היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון  -עיריית רעננה 

 יצחק גור –הפורום לישראל ירוקה  13:00-14:00
 מאיה מילרד גבעון -הצעד הטבעי 

 מיכל דולב השמשוני -מהנדסים ללא גבולות 14:00-15:00
 מירב שבתאי בלחסן –תפקידים (  2 עיריית ראשון לציון )

 ניר גירון ,טלי קדמי –תפקידים (  3 ) חיים וסביבה 15:00-16:00

 תמר שטרצר –תפקידים (  3 )  15-פורום ה 10:00-11:00 26.10.20

 אייל הרשטיק–תפקידים (  2מיטל להבי )  -א "עיריית ת 11:00-12:00
 אליאנא סובול –עיריית פתח תקוה 

 אסף ידין –עיריית הרצליה   12:00-13:00
 טל אלמליח,עירית גולן אנגלקו –(  תפקידים 2 עיריית נתניה )

, שלומית קיטרו ועירית תמי קצבורג נבנצל -תפקידים  3 -עיריית כפר סבא   13:00-14:00
 מויאל

 ימית הוניקמן פרץ, שרון מארק, אור בן שמחון -תפקידים (  7 עיריית אשדוד ) 14:00-15:00

 רות שטסל ויינר, יסמין עינב אהרוני -תפקידים (  3 יפו )-עיריית תל אביב 15:00-16:00

 שלי מלצר –תמיר  10:00-11:00 27.10.20

11:00-12:00 GFI – אביב אורן 
 סיגלית מוצפי –ראדגרין 

 מאירה הנסון, דוד דוניץ, שרון סורוקר -( תפקידים  5) מרכז השל לקיימות  12:00-13:00

 אדם קרומר –( תפקידים  2)  מאה אלף גגות סולאריים – תובנה ירוקה 14:00-15:00

 יותם רשף – הגן הבוטני 15:00-16:00

 אסף אדמון –תפקידים (  3 עיריית אילת ) 10:00-11:00 28.10.20
 תמר קינן –תחבורה היום ומחר 

 לימור גורליק –עמותת צלול  11:00-12:00
 בת אל ספיבק –קרן ירושלים ירוקה 

 קובי פלומבו –גינות קהילה בישראל  12:00-13:00
 רועי אהרון –גינה בכרם 

 אסף זנזורי –אגף שימור סביבה וטבע -החברה להגנת הטבע 13:00-14:00
 הדס גן פרקל –החצי הכחול  –החברה להגנת הטבע 

 חביבה שפר –רמות למען הסביבה  14:00-15:00

 אורי נחמני – (תפקידים 2 )–מגמה ירוקה  15:00-16:00

 אלה אלכסנדרי –עמותת מרחב  10:00-11:00 29.10.20
 אסף קראווני –קרן קיימת לישראל 

 בנאורי -ר עידית הנדלסמן"ד - ניהול מערכת החשמל -חברת החשמל  11:00-12:00
Future Mobility    - גיל יעקב, מיכל גלברט 

 הרדל ואכיםג'מילה  -עמותת אזרחים למען הסביבה  12:00-13:00

 עמירם רותם –עיריית ירושלים  13:00-14:00
 נגה לבנברג –מועצה אזורית חוף הכרמל 

 , דותן יושעשמוליק לוטטי –הרשת הירוקה  14:00-15:00

 לרה פארן –ארגון צרכני התחבורה הציבורית  -דקות 15 15:00-16:00

 


