
כנס פורום רשויות החוף השנתי
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15.11.2021 י"א בכסלו, תשפ"ב |יום שני    | 
מלון ורט לגון נתניה - אולם ג'ונה

* הכנס יתקיים תחת הנחיות הקורונה *

רישום והתכנסות

ברכות 
משה פדלון - ראש עיריית הרצליה ויו"ר פורום רשויות חוף 

ח"כ ווליד טאהא – יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה
ח"כ גילה גמליאל – יו"ר שדולת רשויות החוף 

ח"כ מאיר יצחק הלוי – יו"ר שדולת רשויות החוף
פרופ' איתי סנד - דיקאן הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת תל-אביב

פתיחה – הים החוף ומה שבינהם
מרים פיירברג איכר – ראש עיריית נתניה  

מדיניות משרד הפנים לים ולחוף
יאיר הירש - מנכל משרד הפנים

החופים שלנו - סקירה עדכנית של חופי הדגל הכחול, 2021
מיכל וימר לורא – מנהלת הדגל הכחול, אקואושן

מושב תקציב: החופים והרשויות - כשל שוק או מנוף פיתוח?
יו"ר מושב: איתי חוטר, סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי

הצגה: החופים והים כמוצר ציבורי – דר. אורלי רונן, אוניברסיטת תל-אביב 
פאנל: תקציב ראוי לניהול החוף

משתתפים: 
ח"כ יעל רון בן משה - יו״ר הועדה לפניות הציבור

עאטף חיראלדין – מנהל אגף חופים, משרד הפנים
משה גילצר – גזבר עיריית תל אביב יפו

ליזי אורון - ראש מינהל תפעול עיריית נתניה
אסיף איזק - ראש מועצה אזורית חוף הכרמל

הפסקת קפה 

8:30-9:30

9:30-10:30

 10:30-10:45

10:45-11:00

11:00-11:10

 11:10-12:00

 12:00-12:15
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חניון ללא תשלום – חניון ג'ונה | וויז: ג'ונה - חניה

הרצאת זום - גבינו גונזלס דאוגרציה ראש המטה של 
  )REMPEC( – מרכז החירום לזיהום ימי אזורי לים התיכון

מושב רשות ים: הקמת רשות מאוחדת לניהול החוף והים
יו"ר מושב: אופיר פז פינס - ראש המכון לשלטון מקומי, אוניברסיטת תל-אביב 

פאנל: מה טוב לנו?
דר. גלית שאול – ראש מועצה אזורית עמק חפר 

רו"ח דודי ספיר, מנהל אגף בכיר לתאגידים עירוניים, משרד הפנים
רז קינסטליך - ראש עיריית ראשון לציון

אוהד שגב - מנכ"ל עיריית חיפה

שולחנות עגולים  –דיון על נושאים ברום סדר היום:
     מצוקים

     טיפול בזיהום ים
     חינוך למורשת ים

     עקרונות לתכנון רצועת חוף
     ניהול בראייה אקולוגית

     נחלים, ניקוז וים
     היערכות לשינויי אקלים

     חופים מוכרזים
     כלכלה כחולה

     שביל הים
     הצלה וטביעות

סיכום ואתנחתא אומנותית 

ארוחת צהריים

סיור דגל כחול

סדר היום נתון לשינויים

12:15-12:30

12:30-13:15

13:15-14:15

14:15-14:45

14:45-15:45

15:45-16:45


