
הכנס הבין-דתי בנושא אקלים ואנרגיה
מרכז הכנסים שבמשכנות שאננים, יום שני 19 במרץ 2012

9:30 הרשמה, כיבוד ושתיה חמה

 חלק ראשון
10:00 דברי ברכה 

•  מר מיכאל מרטס, מנהל קרן קונראד 
   אדנאור

•  הרב יונתן נראל, מנכ”ל המרכז הבין-דתי 
   לפיתוח בר קיימא

10:15 פאנל מנהיגים דתיים בנושא 
          אקלים ואנרגיה 

 , III כבוד הפטריארך תיופולוס  •
   הפטריארך של הכנסיה האורתודוקסית 

   יוונית של ירושלים
•  כבוד הארכיבישוף אליאס שאקור, 
   הארכיבישוף של עכו, חיפה, נצרת 

   והגליל, הכנסיה המלקיתית היוונית 
   קתולית 

•  כבוד השייח’ מוחמד אמארה, משרד 
   הפנים, אימאם העיירה זלאפה 

•  הרב רונן לוביץ’, רב הישוב ניר עציון 
   ומרצה באוניברסיטה חיפה

•  מנחה: כבוד הרב דניאל שפרבר

11:15 הפסקה

תכנית הכנס

 תרגום סימולטני בין אנגלית, ערבית ועברית.
 אוטובוס יצא מהילטון תל אביב ב-08:30 וצפוי לשוב 

    לתל אביב עד 16:00.

בחסות

שותפים לפרוייקט

11:30 מסרים ממנהיגים דתיים מהעולם 
         אודות שינויי אקלים ואיכות 
         הסביבה )מסרים מוקלטים( 

•  כבוד הפטריארך האקומני ברתולומיו, 
   הכנסיה האורתודוקסית 

•  כבוד הדלאי לאמה 
•  כבוד הרב הראשי לישראל, הרב יונה 

   מצגר
•  כבוד הקרדינל טורקסון, נשיא מועצת 

   הותיקאן האפיפיורית לצדק ושלום 
•  כבוד הרב לורד יונתן סאקס, הרב 

   הראשי, חבר העמים הבריטי 
•  כבוד מר פזלון ח’אלד, מייסד ומנהל 

   הקרן 
   האסלאמית לאקולוגיה ומדעי הסביבה 

•  כבוד הכומר רואן ויליאמס, הארכיבישוף 
   מקנטרברי 

•  הגאון הרב מנחם מנדל שניאורסון ז”ל, 
   הרבי מלובאביץ’

12:00 ארוחת צהרים )בחינם למשתתפי 
         הכנס שנרשמו מראש( 

חלק שני 
13:00 סדנאות בין דתיות 

•  סדנא אינטראקטיבית לנשים 
    )לנשים בלבד( : אקלים, 

    אנרגיה ואיכות הסביבה מנקודת מבט 
    נשית. מאורגן ומועבר על ידי אילנה            

  TRUST-Emun And רוזנמן, מנהלת 
 TRUST WIN )Woman’s Interfaith
     Network( www.trust-emun.org  

•  סדנאות אינטראקטיביות:פעולה 
   להתמודדות עם שינויי האקלים בקרב 

   קהילות דתיות, מועבר על ידי הרב 
   דניאל שפרבר, מר מחמד רבאח, גדעון 

   מלמד ד”ר מיכאל קגן
•  סדנא אינטראקטיבית למנהיגים הדתיים 
   של המחר בנושא שינויי אקלים ואנרגיה. 

   יונתן שפע מארגון רבנים למען זכויות 
   האדם

14:30 מושב סיום 
•  הצגות קצרות מכל אחת מהקבוצות 

•  הערות סיום מפי סגנית ראש העיר נעמי 
   צור ושגרירת הרשת הירוקה של מוקדי 

   עליה לרגל
•  השלבים הבאים: הרב יונתן נראל

 ארוחת צהריים חלבית כשרה לנרשמים מראש.
 הכניסה לכנס חופשית. 

 מסגרת אירוע של כנס ה-
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