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  *לו"ז

 התכנסות , רישום 10:00 – 9:30
ראש בית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל אביב ויו"ר האגודה לצדק , פרופ' דני רבינוביץיו"ר : ברכות 10:00-10:15

 סביבתי  
 

 , מנהלת פרויקטים, קרן רוזה לוקסמבורגגב' תמר אלמוג
 האגודה לצדק סביבתי בישראל, מנכ"לית, גב' כרמית לובנוב

 
ד"ר אריה נשר, המנהל המקצועי, בית ספר ללימודי יו"ר  – הרצאות מושב פתיחה  -בין המקומי לגלובאלי   -קלים אזה  א' 10:15-10:45

 סביבה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל אביב
 

 ניווט על מפת האתגרים למדיניות האקלים בישראל  בין קופנהגן לפריס 
 , ראש בית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל אביב ויו"ר האגודה לצדק סביבתי  פרופ' דני רבינוביץ

 
International dialogue and local networking for a global climate policy   

 , הנספחת המדעית של שגרירות גרמניה בישראל גב' גבריאל הרמאני
 

 בארץ ובעולםהתמודדות עם שינוי אקלים יעדים ל  - סיס כלכליבזה  ב' 10:45-11:45
 

     2030יעד פליטות גזי חממה ישראל  
 המשרד להגנת הסביבה ראש תחום שינויי אקלים, , ד"ר גיל פרואקטור

 
  וביחס ליעדיםפליטות גזי חממה בישראל ביחס לעולם 

 , כלכלנית בכירה, המועצה הלאומית לכלכלה מיכל שינוולגב' 
 

  חמן בישראל ובעולםתמחור אקלים ומס פ
  האגודה לצדק סביבתי ו, , אוניברסיטת ייל ארה"ברועי לוימר 

 
 הפסקת קפה  11:45-12:00
פרופ' יוסי דהאן, האוניברסיטה  יו"ר המושב  -יעדים כלכליים וחברתיים  -  בישראלחדשה מדיניות אקלים יבוש גזה  ג' 12:00-13:00

  הפתוחה, יו"ר מרכז אדוה
 

 מחויבות ישראל כמדינה מתפתחת ואו מפותחת לצמצום פליטות גזי חממה בפריזמה משפטית,  
 , הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביבפרופ' יורם מרגליות

 
 חוסן אקלימי והיערכות הרשויות המקומיות בארץ ובעולם להתמודדות עם שינויי אקלים,  

 והאגודה לצדק סביבתי , אוניברסיטת תל אביבתמר נויגרטןגב' 
 

 ,  EIOאומדן פליטות גזי חממה מ'סל צריכה' של משקי בית בישראל, ניתוח 
 והאגודה לצדק סביבתי  , אוניברסיטת תל אביבליזה אניסובגב' 

 
 ארוחת צהריים  13:00-13:40

                                                 
1
במושב הפתיחה וההרצאות במושב הבינלאומי. תרגום  ההרצאות יינתנו בעברית למעט הרצאה הגב' הרמאני 

 סימולטני לאנגלית יינתן. 



                                                          
 

13:40-14:20 

 
Session in English -  The International perspective - Chair Prof. Dan Rabinowitz, Head of Porter school for 
Environmental studies, Tel Aviv University 
 
Energy in France and the national policy to face climate change 
Mr. Lionel Corre, Economic Counsellor, in charge of the Economic department at the French embassy in Israel 
 
The Paris Protocol - a blueprint for tackling global climate change beyond 2020  
Mr. Luigi Pratolongo, the Head of the Trade & Economic Section, The Delegation of the EU to Israel 
 
 

 הפסקת קפה  14:20-14:30
14:30-14:45 

 
 
 
 

14:45 -
16:00 

 יון ציבורידזה  –ד' 
   2015 – 2003 מדיניות הממשלה בנושא שינויי אקלים ובנושאי הצגת סקר עמדות הציבור 

 , האגודה לצדק סביבתי כרמית לובנובגב' אניסוב וליזה גב' 
  

   
  כלכליסט כתב ועורך דסק חדשות החוץ, , רן אברמסוןפאנל דיון בהנחיית  – "ישראל נערכת לועידת פריס" פאנל דיון

 חברתית בכנסת -יו"ר השדולה הסביבתית ח"כ ד"ר דב חנין בהשתתפות 
 (UNFCCCבריטניה והאיחוד האירופי לשיחות האקלים באו״ם )חברה בצוות המו״מ של ממשלת , גב' נטע מידב

מבט בינלאומי על מעמד ישראל באמנת , משרד עורכי דין GKH שותפה וראש תחום איכות הסביבה ואקלים,  ארצי-עו"ד שרון מדל
 האקלים 

 אנרגיה ישראלי לפורום מנכל"ית  – יעל כהן פארןגב' 
 

 ועידת מדיניות אקלים נערכת במסגרת פרויקט מחקר ומדיניות אקלים, חברה וכלכלה בתמיכת קרן רוזה לוקסמבורג  

 
 
 

 
 

 


