
תחבורה היום ומחר
Transport Today & Tommorow دغلاو مويلا تالصاوم

ועידת פרדס חנה-כרכור הראשונה 

לתחבורה, עצים וקיימות

בתמיכת המשרד להגנת הסביבה
 דמי ההרשמה - 20 ש״ח

beyarok@gmail.com  | 03-5660823 לפרטים: תחבורה היום ומחר
www.transportation.org.il

 יום ג׳ 21.12.2021 | 17:00-09:00
הספרייה המרכזית, רחוב הבוטנים, פרדס חנה-כרכור

הציבור מוזמן לקחת חלק בועידה על מנת להרחיב את הידע, 
להכיר תהליכי עבודה חדשים ופרקטיקות מעשיות לשיפור 

הקיימות באזורנו

מנחה: תמר קינן, מנהלת ׳תחבורה היום ומחר׳ 

  13:00 - 09:00 |  כנס מקצועי 

גב' הגר פרי יגור, ראש המועצה המקומית פרדס חנה-כרכור  >

עו״ד אביעד סיני, יו״ר ועדת איכות הסביבה פרדס חנה-כרכור  >

ד"ר דב חנין - תחבורה ומשבר האקלים  >
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   >

באסל חמוד, ממונה מחוז חיפה - הרשות הארצית לתחבורה ציבורית -   > 
תחבורה ציבורית בפרדס חנה-כרכור והסביבה

עו״ד אייל כגן, חבר מועצת פרדס חנה כרכור - פרדס חנה-כרכור - תמרור עצור   >

  פעילות חוויתית וסיורים

סיור בוקר: מושבה )לא( נגישה, עד כמה אפשר להתנייד בכיסא      - 08:00   >

גלגלים במושבה? עם יעל כהן פארן  
מעמד העצים במושבה בהתחדשות - סיור עם גור רותם   - 15:30   >

תחנת ניטור אויר - ביקור מודרך עם  ד"ר ענת פרידמן ואני מנהלת אגף     - 15:30   >
מעבדות שפכים ואויר באיגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון כרמל  

עצים במרחב הציבורי - סיור עם ליאור הרשקוביץ, אוצר הגן, רמת הנדיב    - 15:30   >

ועדת איכות 
 הסביבה

פרדס חנה-כרכור


