פורום רשויות ניקוז/נחל

סדנת נחלים תשע"ה  -תכנית שנתית
נושא הסדנה :מהצונאמי עד ל"תמ"י"
הערכות המדינה לשיטפונות גדולים לאורך החוף ובתוך הערים
נושא

מרצה

הערכות
לקטסטרופה-
צונאמי -השלכות
על התשתיות
הזורמות

סרג'יו דב
רוזן

תאריך
41.01.03

41.00.03

הנתיב הרביעי
לרכבת :פתרון
מוצע לנחל איילון –
חלופה א'

אינג' אלדד
ספיבק

45.04.03

הנתיב הרביעי
לרכבת :פתרון
מוצע לנחל איילון –
חלופה ב'-
"יבשתית"
מחכים שיבוא
אסון...
הזדמנות ולא אסון

42.0.05

46.4.05
01.4.05
46.4.05

41.3.05

 - 3DH20הצפות
בחיפה
נחל עירוני :היה או
חלמתי חלום?

אדר' עדי
אסיף
אינג' אילן
הלבץ

מנחה/מגיב
ים חוף רוזן
מהנדסים יועצים,
וחבר הועדה המדעית
לגיבוש מדיניות
ועקרונות להתרעה
מוקדמת מצונאמי
בישראל
א .ספיבק חברה
להנדסה בע"מ
פקולטה
לארכיטקטורה ובינוי
ערים ,טכניון
מהנדס מים ,מתכנן

אדר' איילת
בן דוד

בצלאל

אדר' מריאן
מאירוביץ
צעירה
מרואני

מרכז אקדמי ויצו
חיפה
מרצה-אונ' בר אילן,
יועצת סביבתית

פרופ'
ראובן
לסטר
עו"ד

ד"ר דוד
פרגמנט

חיים חמי

האוניברסיטה העברית

מנהל רשות נחל הירקון

מנכ"ל רשות ניקוז קישון

מנהלת המחלקה לתכנון
סביבתי באגף לאיכות
הסביבה בפתח תקווה

אליאנא
סובול
כנס המים השני במכללה האקדמית תל-חי :ניהול משאבי המים הטבעיים באגן הכנרת.
אקולוגית אקוואטית,
החברה להגנת הטבע ד"ר דנה
אלון
ממשק הדברת
מילשטיין רשות הטבע והגנים
יתושים בר קיימא רוטשילד
ד"ר אלדד
פיילוט ליישום
מדיניות הדברה בת אלרון
קיימא בנחל שורק
הערכות לצונאמי דוד ג'קמן
בתל אביב

41.5.05

תמ"א אחת

מוטי קפלן

45.6.05

הצד השני של
הצונאמי

ד"ר שמרית
פרקול-
פינקל
וד"ר עדו
סלע

אקולוג ויועץ סביבה
עצמאי

מנהל בינוי ותשתית ,אבנר
יחידת התיעול ,עירית קסלר

הנדסת סביבה ומשאבי
מים בע"מ

רקפת
תיבי

ממונה ארצית על תכנון
סטטוטורי ,מקורות

תל אביב
תכנון ,מתאר וסביבה

מנהלת אגף בכיר לתכנון/
מנהלת תחום תשתיות,
משרד הפנים

אקולוגית ימית
אקולוג ימי

רונית
מזר/רחלי
קולסקי
אדריכל נוף-סטודיו
ליאור
אורבנוף
לווינגר

המפגש יתקיים באולם הסמינרים  -בניין שה"מ (ג') ,מתחם משרד החקלאות ,הקריה החקלאית,
בית דגן ,בין השעות  03:31עד  .00:11ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום או בהרשמה מראש.
פרופ' ראובן לסטר ,עו"ד :טל',10-5035005 :
הילה שגיא ,רכזת הסדנה .לבירורים לגבי הסדנה1555-101050 hilasagie23@gmail.com :

