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ועידת פרדס חנה-כרכור הראשונה

לתחבורה ,עצים וקיימות
יום ג׳ 09:00-17:00 | 21.12.2021
הספרייה המרכזית ,רחוב הבוטנים ,פרדס חנה-כרכור
מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור ,רמת הנדיב ,׳ישראל בשביל האופנים׳ ו׳תחבורה היום ומחר׳
מזמינות את הציבור לקחת חלק בועידה על מנת להרחיב את הידע ,להכיר תהליכי עבודה חדשים
ופרקטיקות מעשיות לשיפור הקיימות באזורנו .מוזמנים תושבי ותושבות פרדס חנה-כרכור והאזור.
מטרות:
●
●

●

●

הרחבת הידע ומחויבות בקרב הציבור ,בעלי מקצוע ובעלי העניין
חשיפה של הציבור לפעולות ותהליכים שקורים בשטח ,כגון :הכנות להקמת תחנת ניטור ,תוכנית אב לתחבורה
ציבורית.
הצגת מערך שבילי האופניים הקיים במושבה והרחבת הידע בקרב התושבים ובעלי העניין בנושא חשיבות
השימוש באופניים במרחב הרשות ובשילוב של מערך האופניים עם התחבורה הציבורית.
חשיבות נטיעת עצי צל במדרכות ולצד הכבישים במטרה לאפשר הליכה רגלית נוחה גם בשעות השמש והימים
החמים .שילוב תכנוני והקפדה על תקנות נטיעת עצים במרחב.

 | 09:00 - 13:00כנס מקצועי
בין הדוברים( :סדר הדוברים ישתנו כדי ליצור רצף הגיוני)
> פתיחה  -אור קונפורטי ,רכז קיימות ,מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור
> חובב לרנר ,אגרונום  -נטיעת עצים במרחב הציבורי .כמה מרחב עץ צריך .איפה כדאי לשתול אותו,
מה התקנות ואיך זה מתבצע בפועל
> שירה לאון זכות  -דרך ללא מוצא ,המאבק להצלת יער מענית
> גור רותם ,אגרונום  -עצים ותחבורה בפרדס חנה-כרכור
> ד״ר ליאת הדר ,מנהלת תחום מחקר ,רמת הנדיב  -חי .צומח .עץ .עיר .על המתח שבין שימור לפיתוח
בסביבות בנויות.
> ורד איל-סלדינגר ,יועצת סביבה  -רצוי ומצוי בתכנון וביצוע של נטיעות עצי רחוב בישראל.
> יותם אביזוהר ,מנכ״ל ישראל בשביל האופניים  -איך הופכים את פרדס חנה-כרכור למושבת אופניים?
> מקס מורוגובסקי ,יו״ר תחבורה בדרך שלנו  -אקטיביזם לקידום תחבורה ציבורית
> חן פרנקל ,מנהל אגף תכנון מערכתי תחבורה ציבורית ,הרשות הארצית לתחבורה ציבורית  -תחבורה ציבורית
בפרדס חנה-כרכור והסביבה

 | 15:30 - 17:30פעילות חוויתית באירועים מקבילים
>
>
>
>

מעמד העצים במושבה בהתחדשות  -סיור עם גור רותם
הכרות עם תחנה ניידת לבקרה על זיהום אוויר מתחבורה
גיזום עצים במרחב הציבורי -סיור עם ליאור הרשקוביץ ,אוצר הגן ,רמת הנדיב
הקרנת סרטונים בנושא קיימות ואופניים
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