
         

 

           

 9:00, בשעה 9201 מרץב 13, רביעייום                   

 
 לאודר,-בניין אריסון(, A316) בע"מ אולם מבטח שמיר אחזקות

 
 קמפוס המרכז הבינתחומי, רחוב כנפי נשרים, הרצליה

 התכנסות    9:00

 דברי פתיחה    9:15
            
 , דיקן בית הספר לקיימות, המרכז הבינתחומי הרצליהפרופ' יואב יאיר           

 
 מדיניות ואסטרטגיה ימית, אוניברסיטת חיפה   לחקרמרכז ה, ראש פרופ' שאול חורב           

 
  , בית הספר לקיימות, הבינתחומי הרצליהד"ר שירי צמח שמיר           

 
 משמעויות כלכליות, אסטרטגיות וסביבתיות בימאות בישראלראשון: מושב     30:9

           
 מדיניות ואסטרטגיה ימית, אוניברסיטת חיפה   לחקרמרכז הראש , פרופ' שאול חורביו"ר:           

 
  אוניברסיטת חיפהוהחוג ללימודי אסיה,  המרכז למדיניות ואסטרטגיה ימית, גונןאהוד 

 סביבתייםוכלכליים  אסטרטגיים, דרך המשי הימית הסינית: היבטים

 הספנות והנמלים רשות לשעבר מנהלהמרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית, אוניברסיטת חיפה. , רונהאריה  ד"ר
 ?לאןהספנות הישראלית            

 אוניברסיטת חיפה, המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית ,רם ארזד"ר            

 מדיניות המרחב הימי: מבט על ישראל           

 אוניברסיטת חיפה למדעי הים ע"ש צ'רני, ובית הספר  המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית, פולינובסמיון            
 השנים האחרונות 50אתגרים בהערכת המגמות המרחביות והזמניות של דליפות נפט בים התיכון במהלך            

 הטכניון, להנדסה אזרחית וסביבתיתהפקולטה  ,אליקים בן חקון  

 רגולציית הפחתת פליטות הגופרית בענף הספנות: ניתוח עלות תועלת וההשפעה הכלכלית הצפויה על שילוח           
 היבט אוניות מכולה –ימי והסביבה            

 
 הפסקה  10:45

 

 איומים, סכנות והזדמנויות: היבטים גאואסטרטגיים ורגולטורייםמושב שני:  00:11

  ראש אגף סביבה, מינהל אוצרות טבע, משרד האנרגיה ,אילן ניסיםיו"ר: 

 
 

 
            

 היבטים גיאואסטרטגיים וכלכליים הים התיכון: 

 בהגנה על הסביבה הימית

 ,בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה

  אוניברסיטת חיפהב, המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימיתבשיתוף עם 

 בנושא: השני מתכבדים להזמינכם לכנס

 

 



         

 

 מנהל תחום רגולציה )נפט וגז טבעי(, מינהל אוצרות טבע, משרד האנרגיה ,אלעד גולן           
 ניהול משאב הגז הטבעי בישראל, עשור לאחר גילוי שדה תמר           
            
 אוניברסיטת חיפה ,מדיניות ואסטרטגיה ימיתהמרכז לחקר  ,אמנון פורטוגלי 
 המודל הישראלי והנורווגי בפיתוח אוצרות טבע           

 
 , נובל אנרג'י תשתיות תת ימיות,ות ומנהל מערכ ,משה כבשני           
                 אתגרים בפיתוח לוויתן במציאות מורכבת           

 הפסקה 12:15

               
  איומים, סכנות והזדמנויות: גורמים ביוטייםמושב שלישי:   30:12

 הרצליה הבינתחומי, לקיימות הספר בית, דיקן סגנית, יעל פרגד"ר  יו"ר:

 
 מנהל מדעי, עמותת אקואושן , ד"ר אסף אריאל           

 ההקשר הימי –שינוי אקלים ומדיניות האנרגיה של ישראל            
 

 אוניברסיטת חיפהבית הספר למדעי הים ע"ש צ'רני, החוג לביולוגיה ימית,  ,מזרחיגור ד"ר            

 הים הג'לטיני שסביבנו           

 ואגמים ימים לחקר והמכון חיפה אוניברסיטת, NRERCלניהול משאבי טבע וסביבה,  החוג, יואב פלד           
  הגידול הימיים: ניתוח כלכליתפיסת הערך של הציבור בישראל לסכנות לבתי            

           

 הפסקה  13:15
 

 תכנון ואסטרטגיה בהגנה על הסביבה הימית רביעי:  מושב  14:00
             סמנכ"לית בכירה לתכנון מדיניות ואסטרטגיה, המשרד להגנת הסביבה, גלית כהןיו"ר:            

            
 סמנכ"לית בכירה לתכנון מדיניות ואסטרטגיה, המשרד להגנת הסביבה             ,גלית כהןהרצאת פתיחה:           
 סוגיות אסטרטגיות סביבתיות בהגנה על הסביבה הימית           

 המשרד להגנת הסביבההיחידה הארצית להגנת הסביבה הימית, , ביםמחקר מדעי לניטור ומרכז , דרור צוראלד"ר            

 ניטור הסביבה הימית בישראל והתנעת הניטור הלאומי המורחבמערך            

 דני עמיר תכנון סביבתי בע"מ, ני עמירד           

   פיתוח איים מלאכותיים לתשתיות במסמך המדיניות למרחב הימי של ישראל           
            

 יועצת משפטית, החברה להגנת הטבע, עו"ד נועה יאיון
 מושל הים ומקומו של הציבור בחוק אזורים ימיים –רחוק מהעין )אינו( רחוק מהלב            

 
 ההתאחדות הישראלית לצלילה, ד"ר בעז מייזל

 מעורבות ציבור בשמירה על הסביבה הימית            

 
 , בית הספר לקיימות, הבינתחומי הרצליהד"ר שירי צמח שמיר  15:30

 דברי סיכום ותודות           
_________________________________________________________________________________ 

 
 , מספר המקומות מוגבלהכנס ללא עלות אך כרוך בהרשמה מראש

 לכנסלהרשמה  לחצו כאן אנא

 
 במידה ונדרשות התאמות נגישות, 

 nnoa@idc.ac.il ניתן לפנות במייל לכתובת 

https://docs.google.com/forms/d/1cY-Ghsg4Qd_ou42pzP-RiqPvAApvosGGKX49IIov-nk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1cY-Ghsg4Qd_ou42pzP-RiqPvAApvosGGKX49IIov-nk/edit
mailto:nnoa@idc.ac.il
mailto:nnoa@idc.ac.il

