האוניברסיטה העברית בירושלים

ביה"ס המתקדם ללימודי סביבה

כנס

העיר והאזור

שותפות אזורית
לניהול מערכות אקולוגיות

יום ה'  | 20.2.20אולם דן וואסונג ,בנין רבין ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,קמפוס הר הצופים*
 9:30התכנסות
 10:00דברי פתיחה
ענת גולד ,מנהלת אגף תכנון ,קק"ל
פרופ' ערן פייטלסון ,המחלקה לגיאוגרפיה,
האוניברסיטה העברית
פרופ' מייק טרנר ,בצלאל ,אקדמיה לאמנות ועיצוב
 10:15מושב ראשון :למה שותפות אזורית
יו"ר :נעמי צור ,יו"ר קרן ירושלים ירוקה
מה בין שותפות אזורית לניהול מערכות אקולוגיות?
פרופ' אמריטוס אוריאל ספריאל ,האוניברסיטה העברית
שיתוף פעולה אזורי-סביבתי :אפשרויות ומגבלות
פרופ' ערן פייטלסון ,המחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטה
העברית
 11:15הפסקת קפה
 11:30מושב שני :מודלים שונים של ניהול אזורי בארץ
יו"ר :פרופ' ערן רזין ,המכון ללימודים עירוניים ואזוריים,
האוניברסיטה העברית
פירמידת השותפות האזורית – מאשפה לSTEM
רונית עובדיה ,מנכ"לית אשכול בית הכרם
אתגרי התכנון המחוזי
חן פרנקל ,סגן מתכננת המחוז ,ועדה מחוזית לתכנון
ובנייה ירושלים
מפתרון בעיות ניקוז לניהול אגני אינטגרטיבי
בועז כהן ,מהנדס רשות ניקוז שורק-לכיש
ניהול אזורי של איכות הסביבה  -איגודי ערים ויחידות
אזוריות מול\עם האשכולות
ד"ר ניצן לוי ,מנכ"ל איגוד ערים לאיכות סביבה יהודה ,יו"ר
איגוד מנהלי היחידות והאיגודים לאיכות סביבה בישראל

מה זה בכלל ניהול אגני? היעיל ,הסתמי והמדעי
ג'ניה גוטמן ,מנהלת תחום ניהול נגר היבטים סביבתיים,
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 13:00הפסקת צהרים
 13:45מושב שלישי :הניסיון הישראלי במרחבים ביוספריים
– הצלחות ואתגרים
יו"ר :אדר' הדס בשן ,אדם  -תכנון  -סביבה
הגר ראובני ,מנהלת מחלקת סביבה ומרחב ביוספרי מגידו
נעמי אפל ,מנהלת השותפות לקיימות אזורית רמת הנדיב
האני עמאשה ,תושב עספיא ,פועל לקידום מרחב
ביוספרי הר הכרמל
מגיב :מודלים קיימים ואפשריים
ניר פפאי ,סמנכ"ל שימור סביבה וטבע ,החברה להגנת
הטבע
 14:45מושב רביעי :קהילה ,מדיניות ומה שביניהן  -תובנות
על ניהול משותף ומשתף
יו"ר :פזית שביד שייט ,מנהלת תחום קהילות ופעילות
עירונית ,החברה להגנת הטבע
אדר' ורד סלומון ממן ,מנהלת אגף בכיר לתכנון,
אדריכלית ראשית ,משרד הבינוי והשיכון
עו"ד חביבה שפר ,רמות למען הסביבה
עדי נוי ,מנהלת מחלקת תכנון מרחב מרכז ,קק"ל
יעל המרמן סולר ,מנהלת פארק עמק הצבאים ,עיריית
ירושלים והחברה להגנת הטבע
 15:45תגובות ושאלות מהקהל ,וסיכום היום :נעמי צור,
יו"ר קרן ירושלים ירוקה
* בניין רבין נמצא בקצה המזרחי של הגן הבוטני ,כניסה משער חברה

יום ו'  | 21.2.20סיור (בהרשמה מראש)
בין פינוי בינוי למנוחה בעין לבן – אתגרים והזדמנויות בחיבור בין העיר וסביבתה בשכונת קריית מנחם בירושלים
נקודת מפגש :מנהל קהילתי גנים ,דהומיי  | 7שעות | 12:30 – 9:00 :סיום בפיקניק בעין לבן
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