
 

 

 

 הצעד הבא: –מצוינות סביבתית "

 ?"כיצד הופכים סיפורי הצלחה מקומית למדיניות מקיימת לאומית 

 , בניין נפתלי, אוניברסיטת תל אביב330אולם , 20:33-ל 9:33בין השעות  1320 במאי 03 –יום עיון 
  

" לאומית מקיימת ניותלמדי מקומית הצלחה סיפורי הופכים כיצד: הבא הצעד – סביבתית מצוינות" העיון יום
 ש"ע הסביבה ללימודי הספר בית בין פעולה בשיתוף, 3300 במאי 03-ב אביב תל באוניברסיטת יתקיים
 .הרטוך ש"ע ומדיניות לממשל הספר ובית ציבורית למדיניות החוג, פורטר

 

 ללימודי פרהס לבית משותף מיזם – סביבה למדיניות הקליניקה של השנתית פעילותה את המסכם, העיון יום
 דניאל' פרופ את לארח העיון יום מתכבד השנה. הרביעית הפעם זו ייערך, ציבורית למדיניות ולחוג הסביבה

 עולמי שם בעל חוקר וכיום( הסביבה על להגנה האמריקאית הסוכנות) EPA-ב בכיר לשעבר, פיורינו
 .בוושינגטון האמריקאית באוניברסיטה סביבה למדיניות המרכז וראש, סביבה במדיניות

 

 התנאים הם מה לברר, סביבתית במצוינות העיסוק שאלת את הדיון במרכז להעמיד מבקש העיון יום
 למדיניות מקומיות הצלחות להפוך ניתן כיצד ולבחון, המקומית ברמה סביבתית מובילות לקידום הנדרשים

 סטודנטים, סביבה למדיניות הקליניקה תלמידי 32 את האחרונה בשנה מעסיק זה נושא. קיימא-בת לאומית
 סיפורי של רחב מגוון חוקרים אשר, ציבורית למדיניות ומהחוג הסביבה ללימודי הספר מבית שני לתואר

 ברחבי הנקודתיות ההצלחות את לשכפל שיאפשרו מדיניות המלצות להתוות ומנסים המקומי בשלטון הצלחה
 .מתאימה לאומית במדיניות אותן וללוות, הארץ

  

יון מיועד לנציגי רשויות מקומיות, לנציגי משרדי ממשלה וחברות ממשלתיות, לפעילי סביבה וחברה, יום הע
  ולסטודנטים וחוקרים בתחום הסביבתי.

 

  כאןלחצו  –להרשמה ליום העיון 
 תכנית:

 התכנסות והרשמה 0:33
 

 נשיא אוניברסיטת תל אביבסגן , רענן רייןפרופ' ברכת  0:03
 

 אורח: הרצאת 2::0
What does it take to achieve a successful transition to environmental sustainability? 

 ]באנגלית[ ןבוושינגטו האמריקאית סביבה, האוניברסיטה למדיניות המרכז מנהל, פיורינו דניאל פרופ'
 

 :עקרונות ודוגמאות – בישראל הצגת עבודות הסטודנטים בקליניקה: מצוינות סביבתית ברשויות מקומיות 2::03
 

 ובית הספר, מנהלת מקצועית, הקליניקה למדיניות סביבה, החוג למדיניות ציבורית תמר נויגרטןגב' 
 , אוניברסיטת תל אביבללימודי הסביבה ע"ש פורטר

 המקומיות הסביבה איכות תועדו באמצעות סביבתית מצוינות קידום
 אביב תל אוניברסיטת, ציבורית למדיניות החוג ,ינאי דורגב' 

 מבחן כמקרה עירוניים אקולוגיים מינוי - המקומי בשלטון הסביבתית המקצועיות העמקת
 , אוניברסיטת תל אביבהחוג למדיניות ציבורית, רכטר נועה ד"עו

 

 הפסקה 00:03
 

 מצוינות סביבתית מקומית: שיתוף ציבור, רישות, שיתופי פעולה ושקיפות: כלים להשגת נלאפ 2::00
 

  החדשה המשילות לתפיסות וחיבורו מקומיות ברשויות ציבור שיתוף 
 אביב תל אוניברסיטת, הרטוך ש"ע ולמדיניות לממשל הספר בית ,פלג-שמחון בן שרית ר"ד

 תיתסביב חקיקה של ההחמרה רמת על כמשפיעים וסיכון רישות 
 אביב תל אוניברסיטת, פורטר ש"ע הסביבה ללימודי הספר ובית ציבורית למדיניות החוג, קרת דורית ר"ד 

 המקומי בשלטון וסביבה בריאות לקידום כלי - הבריאות על השפעה תסקירי 
 אביב תל אוניברסיטת, הרטוך ש"ע ולמדיניות לממשל הספר בית ,נגב מיה ר"ד

 

 עירוניים תקציבים להנגשת פתוחות מקומיות רשויות פרויקטקידום מצוינות: שקיפות תקציבית ככלי ל 
 ציבורי לידע הסדנא, עברי עידו מר

http://www.environment.tau.ac.il/art.asp?catID=424&artID=639&Tid=1&Sid=1

