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הנדון :סדנת מרצים לדיני איכות הסביבה
שלום רב,
לפני כמה חודשים ,המרכז לדיני איכות הסביבה הוציא הזמנה לסדנה למרצים בדיני איכות
הסביבה בפקולטות ובתי ספר למשפטים בארץ .כידוע לכם ,תאריך הסדנה הראשונה נדחה.
מכתב זה בא להודיע לכם על תאריך חדש.
הוצגה בפנינו הזדמנות יוצאת דופן לארגן את הסדנה הראשונה עם מרצים מובילים בדיני איכות
הסביבה מאוניברסיטאות במדינות אחרות .בסוף חודש מאי ובהתחלת חודש יוני יתקיים כנס
בינלאומי של ה"אגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי איכות הסביבה" אשר ייערך במכון ויצמן
ברחובות .אתר האינטרנט בשביל הכנס הוא:
.http://www.weizmann.ac.il/conferences/iseeqs
כחלק מכנס זה ,יוקדש יום שלם לדיונים בנושאים משפטיים .הדיון הזה יתקיים ביום רביעי,
 ,1.6.05ונושא הדיון הוא" :האם דיני איכות הסביבה במאה ה 21-יהיו שונים מאלה מהמאה
הקודמת?" לאחר סדרת פנלים על נושאים משפטיים בבוקר וארוחת צהריים ,ניפגש יחד עם
מרצים למשפטים ממדינות אחרות בשעה  .14:00נושא הדיון הזה יהיה כמקודם" ,מגמות ויעדים
בלימוד דיני איכות הסביבה"
בין המרצים מחו"ל אשר ישתתפו בכנס נמנים :פרופ' דן טרלוק ,פרופסור מכובד למשפטים ומנהל
התוכנית של דיני איכות הסביבה ואנרגיה במכללת קנט למשפטים )שיקגו ,ארה"ב(; פרופ' מייקל
ג'פרי  ,מנהל המרכז לדיני איכות הסביבה באוניברסיטת מקוורי )סידני ,אוסטרליה(; פרופ' ג'וסף
דלפנה בית הספר למשפטים ,אוניברסיטת וילנובה )פנסילבניה ,ארה"ב(; ודוד שור  ,אשר מסיים
עבודת דוקטורט בפקולטה למשפטים באוניברסיטת ייל ואשר יהיה חבר סגל בפקולטה למשפטים
באוניברסיטת תל אביב בשנה הבאה.
דמי רישום הרגילים להשתתפות בכנס הנם  ,₪ 500אך ד"ר ריצ'רד לסטר ,המארגן של יום
בנושאים משפטיים ,הציע לנו דמי רישום מופחתים בסך  ₪ 100בשביל התוכנית היומית על דיני
איכות הסביבה ,או  ₪ 60עבור הפנל המיועד למרצים למשפטים.
נא לאשר השתתפות בטל' מס') 09-8607857 :רנית( או ) 8650865-052מרשה גלפי(.
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