
  

                                                                                                      
  

2014 בישראל אקלים מדיניות ועידת     
 
מצולם תיעוד  

 , לבחינת מדיניות אקלים בישראל המבוססת על יעדים חברתייםיועד  ,4102התקיים באוניברסיטת תל אביב באפריל עיון היום 

 מושבים:  5כלל 

   מושב פתיחה
 פורטר ללימודי סביבה, אוניברסיטת תל אביביו"ר אדר' ד"ר אריה נשר, מנהל מקצועי בית ספר 

 פרופ' יואב הניס סגן נשיא למחקר ופיתוח, אוניברסיטת תל אביב 
 תמר אלמוג, מנהלת פרויקטים, קרן רוזה לוקסמבורג, הנציגות בישראל 

 דוד לפלר, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה
 הרצאת פתיחה: 

  אתגר הצדק האקלימי למדיניות אקלים כוללת
 פרופ' דני רבינוביץ, ראש בית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל אביב ויו"ר האגודה לצדק סביבתי  

https://www.youtube.com/watch?v=25Z3ICkTGdY 
 

 
 מושב א': מדיניות הממשלה 

 חבר ועד מנהל האגודה לצדק סביבתי, יו"ר חיים וסביבהיו"ר מוסי רז, 
יעדים והישגים  –(: סקירת היערכות משרדי הממשלה לצמצום פליטות גזי חממה 0202-01מהצהרת קופנהגן של הנשיא פרס לדו"ח ועדת שני )

 בצל החלטת ממשלה לעצור יישום תכנית מדיניות האקלים.   
 ראש מנהלת "ערים חכמות" בישראל, משרד האנרגיה והמיםאדי בית הזבדי, מנהל אגף תשתיות, 

 דורון אברהמי, מנהל המינהל לסביבה ופיתוח בר קיימא, משרד הכלכלה
https://www.youtube.com/watch?v=ZZ92YPfOe_c 
 

 
 מושב ב': מחקרים חדשים

 יו"ר פרופ' ארזה צ'רצ'מן, הטכניון והמרכז הבינתחומי הרצליה
 כלכלי של פליטות גזי חממה בישראל ובחינת כלי מדיניות כלכליים   -הצגת מחקרים חדשים: הפרופיל החברתי 

יבה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל גיא מילמן, בית הספר ללימודי הסב –אקונומיים על פליטות גזי חממה מצריכת מזון בישראל -השפעת עשירונים סוציו
 אביב

 תמר נויגרטן, אוניברסיטת תל אביב –אי שוויון בפליטת גזי חממה בתהליכי ייצור וטיפול בפסולת עירונית מוצקה 
 רועי לוי  –המלצות למדיניות אקלים: כלי מדיניות כלכליים ויעדים חברתיים 

 נתניהו, המדענית הראשית, המשרד להגנת הסביבה מגיבה: ד"ר סיניה
https://www.youtube.com/watch?v=8L-3ouHwvMo 
 

 
 מושב ג': פרספקטיבה בינלאומית של מדיניות אקלים  

Chair Prof. Dan Rabinowitz, Head of Porter school for Environmental studies, TAU 
Dr. Noriko Fujiwara, Head of Climate Change, CEPS, Brussels  
Outlining of Climate Policy trends in Europe  
Ingrid M. Kollist, First Secretary, Environment, Science, Technology & health, Embassy of United States 
Responding to Climate Change: USG Initiatives 

 https://www.youtube.com/watch?v=DsmQaMfoxw8 
 

 
 איך מתקדמים, איך נערכים למימוש?  - 0542פאנל דיון: שלוש  שנים להחלטת הממשלה 

 בהנחיית העיתונאי אביב לביא
פארן מנהלת הפורום הישראלי לאנרגיה, עו"ד עידית רייטר, ראש מחלקת דיני סביבה וקיימות, גולדפרב זליגמן -בהשתתפות ח"כ ד"ר דב חנין, יעל כהן

 כלכלה סביבתית. EcoFinanceושות', עורכי דין, ליאור שמואלי, 
https://www.youtube.com/watch?v=qMKbfK9cKaA 
 

 

 

 
 לוקסמבורג רוזה קרן בתמיכת אקלימי צדק ומדיניות מחקר פרויקט במסגרת כהנערהועידה                 

 

 4102ישראל בזכויות שימוש בתיעוד מצולם ועידת אקלים 
, מסוג ייחוס ושיתוף זהה (cc) תחת רישיון קריאטיב קומונסראל ביששל האגודה לצדק סביבתי  זה הםמצולם החומרים הנכללים בתיעוד  
תוך ציבור לצפות במידע ולהעבירו הלאה המעודדת את בישראל מובאים כשירות לקהילות וליחידים בעלי עניין. האגודה לצדק סביבתי ו

 שמירה על התנאים המחייבים לעיל. 
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