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  לכנס להזמינכם מתכבדים ציבורית למדיניות החוגו שטיינהרדט ע"ש הטבע מוזיאון

 

 סיכונים ורגולציית מדיניות מדע, גלובליים: טבע משילות אתגרי

 האירופי איחודהו ישראל בראי

 

 2017 בנובמבר 13 שני, יום
 שטיינהרדט ע"ש הטבע מוזיאון בואסון, סיריל-פביאן ע"ש האודיטוריום

 התפוצות( בית שער )מול אביב תל אוניברסיטת ,12 קלאוזנר רחוב

 חופשית הכניסה

 כיבוד יוגש

 ٭הקמפוס ובחניוני (תשלום ללא) המוזיאון בחניון חניה

 

 9:30 פנים וקבלת הרשמה

  

 10:00 פתיחה ברכות

 אביב תל אוניברסיטת הנשיא, סגן ,ריין רענן פרופ'

 אביב תל אוניברסיטת שטיינהרדט, ע"ש הטבע מוזיאון יו"ר ,דיין תמר פרופ'

 אביב תל אוניברסיטת ציבורית, למדיניות החוג ראש ,טל אלון פרופ'

 הקדמה

   לזואולוגיה הספר בית ,שטיינהרדט ע"ש הטבע מוזיאון ,חנני-ג'וסטו רונית ד"ר

 

 10:20 פתיחה הרצאת

The Politics of Risk: Comparing the EU and the US 

Prof. David Vogel, Professor Emeritus, Haas School of Business, 
Department of Political Science, University of California, Berkeley 

 

 11:00 מסוכנים וחומרים כימיקלים של גלובלית משילות מושב:

 גלובלית כימיקלים במשילות האירופי האיחוד של מעמדו - REACH רגולציית הקדמה:

 חנני-ג'וסטו רונית ד"ר

 אמפירית בחינה :בישראל ילדים ומוצרי בצעצועים כימיקלים הרצאה:

 חיפה אוניברסיטת הציבור, לבריאות הספר בית ,נגב מיה ד"ר

  

 פאנל:

 וסביבה לבריאות הקרן מנכ"לית סטרין,א רות ד"ר יו"ר:

 אביב תל אוניברסיטת ,טל אלון פרופ'

 ברקלי ,קליפורניה אוניברסיטת ,ווגל דיוויד פרופ'

 הכלכלה משרד מסוכנים, לצעצועים משרדית-הבין הועדה לשעבר, יו"ר ,שטיין אורי מר
  והתעשייה

 הבריאות משרד המשפטית, המחלקה ,גולדברג מיכל עו"ד

 

 12:00 קל וכיבוד ההפסק
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 רגולטורית מדיניות עיצוב – ירוקה וכלכלה פולשים מינים מושב:

 

12:30 

 והגנים הטבע רשות המדע, חטיבת וראש ראשי מדען ,שקדי יהושע ד"ר המושב: יו"ר

 האירופי באיחוד פולשים מינים של ורגולציה פוליטיקה מדע, הרצאה:

 חנני-ג'וסטו רונית ד"ר

 האירופי מהאיחוד תובנות ביולוגי: מגוון מדיניות של אקונומי-הסוציו ההיבט הרצאה:

 חיפה אוניברסיטת וסביבה, טבע משאבי לניהול החוג ,גרמנדי אנדריאה ד"ר

 התיכון בים ביולוגיות לפלישות ביחס האירופית הרגולציה מגבלות הרצאה:

 שטיינהרדט ע"ש הטבע מוזיאון ,גליל בלה פרופ'

 פולשים יניםמ חוק הצעת הרצאה:

 והגנים הטבע רשות משפטית, לשכה ,סיון אור עו"ד

 

 13:30  צהריים ארוחת

  

 14:30 ופוליטיקה מדיניות - אנרגטי ביטחון מושב:

 המתקדם הספר בית ראש לגאוגרפיה, המחלקה ,פייטלסון ערן פרופ' המושב: יו"ר
 בירושלים העברית האוניברסיטה סביבה, ללימודי

 הסביבתי בשיח בטחוני בז'רגון השימוש הרצאה:

 בירושלים העברית האוניברסיטה לגאוגרפיה, המחלקה ,פישהנדלר איתי פרופ'

 אופוליטיקהיוג אנרגיה ,רגיונליזם הרצאה:

 בירושלים העברית האוניברסיטה בינלאומיים, ליחסים המחלקה ,הרמן ליאור ד"ר

 

 

 

 

 

 קיימא בר לפיתוח האו"ם של לאינדיקטורים ישראל של מחויבותה הרצאה:

 משרד גלובלית, ואג'נדה מיוחדות סוכנויות בינ"ל, ארגונים מחלקת מנהל ,טל צבי מר
 החוץ

15:10 

 15:30 קל וכיבוד הפסקה

  

 5:451 קיימא בת תזונה מדיניות מושב:

 הציבור, יאותלבר בי"ס וסביבה, בריאות מסלול ראש ,לוין חגי ד"ר המושב: יו"ר
 הדסה-העברית האוניברסיטה

  מזון? מדיניות לגבש כדי המזון מערכת כלל על רחבה בראייה צורך יש מדוע הרצאה:

  חי תל מכללת ,תזונהל החוג ,קיימא בת לתזונה הפורום ,טפר סיגל "רד

 באירופה CAP-ה ןמנגנו לאור בישראל קיימתמ בחקלאות תמיכהה מדיניות הרצאה:

 אביב תל וניברסיטתא ,קיימא בת לתזונה הפורום ,מנדלסון עופר מר

 סותרים אינטרסים גורמים, בישראל: תזונתי טחוןיב ואי סוכרת ההשמנה, מגפות הרצאה:
 מדיניות והיעדר

 הישראלית המועצה ראשית, תזונאית ,קיימא בת לתזונה הפורום ,אדלר דורית ד"ר
 תזונתי לביטחון

        בישראל מזון למדיניות מנחים קווים סיכום:

 

 צאה:הר

EU-Israel Policy Cooperation: Options for the Future 

Mr. Sándor Szelekovszky, First Counsellor, Head, The Trade & Economic 
Section, Delegation of the European Union to the State of Israel 

 

16:45 

 17:00 הסביבה להגנת המשרד טבע, משאבי אשכול בכיר, סמנכ"ל ,זסק אלון ד"ר סיכום דברי

 הקמפוס יונינבח לחנות מומלץ ניידות קשיי לבעלי ٭
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