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כנס פורום רשויות החוף השנתי
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השנה במסגרת כנס רשויות החוף נקדיש זמן משמעותי לשיח על הנושאים
החשובים ביותר לרשויות החוף ,להלן רשימת השולחנות
מצוקים

הסיכונים ,האתגרים בשמירה על המצוק והאזורים הסמוכים לו
תחת הסמכויות השונות
עם יורם הורוביץ-המשרד להגנת הסביבה ,אילן לביא-החברה
הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון ,חיזקי סיבק-מועצה
איזורית עמק חפר ,חנה חרמש-עיריית הרצליה

טיפול בזיהום ים

היערכות לשינויי אקלים
כיצד הרשויות יכולות להיערך להשפעות שינויי האקלים :עליית
מפלס הים ואירועי קיצון
עם יהודית מוסרי-המשרד להגנת הסביבה ,אורלי בביצקי-אוניברסיטת
תל אביב ,רם אהרוני – עיריית אשדוד ,גיא דיקנט -עיריית תל אביב יפו

חופים מוכרזים

כיצד נכין את עצמנו טוב יותר לאירוע הבא ,ומהן השלכות הסכם
קצא”א על רשויות החוף ובכלל
עם רני עמיר  -המשרד להגנת הסביבה ,מיכל שטרן-אקואושן ,חיליק
אמסלם -עיריית חיפה ,מיה ג’יקובס – צלול ,מודי ברכה – פורום רשויות החוף

תפעול וניהול החופים תחת עומס הולך וגובר
עם משה פדלון  -ראש עיריית הרצליה ,עאטף חיראלדין-משרד
הפנים ,אריה תורג’מן-עיריית אשדוד

חינוך למורשת ים

כלכלה כחולה

הטמעת חשיבות החוף והים והשמירה עליהם לדור הצעיר
עם חני פלג-משרד החינוך ,ליאלי ברודשטיין-החברה להגנת הטבע,
מרינה אלישע-עיריית נתניה ,גלית גרינברג – עיריית קריית ים

הדרך הנכונה למיצוי מושכל ,מקיים ומוסדר של הפוטנציאל הכלכלי בים
עם ענת אריאלי-מנהל התכנון ,עופר מור  -החברה העירונית לפיתוח תיירות
בהרצליה ,קרנית גולדווסר-מרכז שלטון מקומי ,רותם טריביצקי – אתרים

עקרונות לתכנון רצועת החוף

שביל הים

תכנון הוליסטי ומקיים תחת עקרונות ה ICZM
עם רונית מזר-מנהל התכנון ,דני אמיר ,יעל דורי-אדם טבע ודין,
פול ויטל  -מרכז פורום מהנדסי רשויות החוף

ניהול בראייה אקולוגית
ניהול מקיים של המרחב החופי ,תוך שמירה על המערכות
האקולוגיות ועקרונות ה ICZM
עם דרור צוריאל-המשרד להגנת הסביבה ,נגה לבנברג-מועצה  ,איזורית
חוף כרמל ,הילה אקרמן-מרכז שלטון אזורי ,שירה גורלי – עיריית חיפה

הפרויקט הלאומי לאורך חופי הים התיכון
עם משה דוידוביץ -ראש מועצה אזורית מטה אשר ,אליק אדלר-
שביל הים ,עמרי משעלי-עיריית הרצליה

הצלה וטביעות
אתגרים ,הזדמנויות וחדשנות טכנולוגית בתחום
עם חברי הפרויקט האוסטרלי ,אבי אפיה  -יו”ר איגוד המצילים,
אלי שוורצברג – עיריית ראשון לציון

נחלים ,ניקוז וים
האתגרים המגיעים אלינו מן המזרח :זיהום ,שטפונות ועוד
עם פרד ארזואן -המשרד להגנת הסביבה ,הילה בייניש-אגמ”א,
עזרא נווה-עיריית תל אביב יפו

להרשמה לחצו כאן >>

