
ועידת משפט וסביבה 2019
הפקולטה למשפטים
 התוכנית לרגולציה
 ומדיניות סביבתית

מרכז פרס לשלום וחדשנות
רחוב קדם 132 תל אביב-יפו

לפרטים 
נוספים 
והרשמה

היבטים משפטיים של פגיעה במשאבי טבע
ו פתיחה: עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל אדם טבע ודין

Key Note ו
Cooperative Federalism, Environmental Law and Empowering Cities

 Adv. Brian D. Israel
Partner and chair of Environmental Practice Group, Arnold & Porter

ו סגירה: פגיעה במשאבי טבע - הסיכון המשפטי של חברות בישראל

עו"ד עידית רייטר
שותפה, ראש מחלקת דיני סביבה וקיימות, גולדפרב זליגמן ושות', עורכי דין 

הדרמה המשפטית של הפגיעה במשאבי הטבע
ו פתיחה: פגיעה במשאבי טבע - שינויים ומגמות בעקבות מקרי

עברונה ואשלים

עו״ד דלית דרור
היועצת המשפטית למשרד להגנת הסביבה

ו מנחה: עו"ד לי-היא גולדנברג
ראש תחום כלכלה, סביבה ומשאבי טבע, אדם טבע ודין

בהשתתפות:

עו"ד אופיר בר-טל
יועץ משפטי, רשות הטבע והגנים

גב' איריס האן
מנכ"לית החברה להגנת הטבע

עו"ד יותם שלמה
מנהל הקליניקה לרגולציה סביבתית, אוניברסיטת בר אילן

עו"ד שלו בראנץ
מחלקת איכות הסביבה, משרד עו"ד עמית פולק מטלון ושות'

חדשנות וסביבה במשפט אחד
ו פתיחה: חדשנות למען עתיד ירוק

מר דן בלטר
Duco מנכ״ל חברת

Duco מנחה: מר דן בלטר מנכ״ל חברת

ו הרצאה: תוכניות לחדשנות סביבתית בממשלה

גב' גלית כהן
סמנכ"לית בכירה לתכנון מדיניות ואסטרטגיה, המשרד להגנת הסביבה

ו הרצאה: כלכלת מימן - מחלום למציאות! 

פרופ׳ ליאור אלבז
ראש הקונסורציום הישראלי לתאי דלק, המחלקה לכימיה,

אוניברסיטת בר-אילן

ו הרצאה: כולם מדברים על כלכלה מעגלית, אבל...
על הקשיים בקידום קיימות בסבך הבירוקרטי 

ד"ר עמית מרמור
סמנכ"ל קיימות ואיכות הסביבה, נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ

ו הרצאה: מעולם של "מחבקי עצים" לעולם שבו
ניהול סיכוני סביבה וממשל תאגידי הם "ביזנס״ 

עו"ד איילת נחמיאס ורבין
ח"כ לשעבר ותעשיינית

ו הרצאה: חדשנות ורגולציה בראי הסביבה 

עו"ד אסף רוזנבלום
מנהל המחלקה המשפטית, אדם טבע ודין

פאנלים: 11:40-14:10 

ברכות
ו מנחה: עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל אדם טבע ודין

ח"כ זאב אלקין
השר להגנת הסביבה

פרופ' אריה צבן 
נשיא אוניברסיטת בר-אילן

עו"ד ברי לבנפלד
יו"ר אדם טבע ודין ושותף במשרד עו"ד יגאל ארנון ושות' 

מר גיא סמט
מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה

מר שאול גולדשטיין
מנכ"ל רשות הטבע והגנים

מבוא
היבטים חברתיים של דיני התכנון והבניה - מפגעים סביבתיים,

התחדשות עירונית והסביבה החופית כמקרי מבחן 

ו כבוד השופטת, ד"ר מיכל אגמון-גונן
בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו

בליסטראות - בית המשפט העליון
במשקפיים סביבתיים חברתיים

ו פתיחה: אקלים משפטי על פי תהום

עו"ד תמי גנות
מנהלת מדיניות ואסטרטגיה, אדם טבע ודין

ו שיח 
דיון בין עו"ד אביגדור פלדמן לפרופ. אורן פרז,

דיקן הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן
ועו"ד עמית ברכה, מנכ"ל אדם טבע ודין

הפרלמנט השכונתי
Bottom Up מדיניות תכנונית

ו פתיחה: העיר כאמצעי להובלת שינוי בנושאי קיימות ואקלים

ח"כ מיקי חיימוביץ'
עיתונאית לשעבר, יזמה את "Meatless Monday" בישראל

ו מנחה: מר אופיר פינס
ראש המכון לחקר השלטון המקומי באוניברסיטת תל אביב

בהשתתפות:

מר אמיר זלצברג
ראש אגף תחבורה, המשרד להגנת הסביבה

גב' יעל דורי
ראש תחום תכנון באדם טבע ודין

גב' מיטל להבי
סגנית ראש עיריית תל אביב-יפו ומחזיקת תיק התחבורה

עו"ד ניסן בן חמו 
ראש העיר ערד

התכנסות: 8:00-9:00

פאנלים: 9:00-11:00 

הפסקת צהריים: 14:10הפסקה: 11:00-11:40

20 בנובמבר 2019 ו 08:00-15:00 

https://www.bmp.co.il/mishpat

