יום עיון בנושא :אזורי חיץ לצמצום נזקי שריפות
תיאוריה ,יישום בשטח והזדמנויות
רמת הנדיב/03//30/70 ,
שעה

נושא

03:80-00:00

התכנסות וקפה

מרצה

שריפות ומניעתן-מבט כללי
0099-00:9

ברכות

900:9-90029

שריפות בישראל – מדוע תדירותן רק תעלה?

אבי פרבולוצקי ,מכון וולקני

0029-90049

התנהגות שריפות בחורש וביער ופתרונות שונים לטיפול
בהן :סקירה

חנוך צורף ,קק"ל

גורמים עיקריים המשפיעים על שריפות שדה ביער
אפיון שריפות וחומרי בעירה
עקרונות טיפול בצומח
ממה בתים נדלקים?
90049-:9099

מהם אזורי חיץ?

ז'אן-מארק דופור-דרור ,אקולוג

סקירה כללית במבט היסטורי ,דוגמאות מהעולם.

אזורי חיץ :הלכה למעשה
:9099-:9029

אזורי חיץ בשמורות טבע בישראל – ניסיון מהשטח

נתן אלבז ,רשות הטבע והגנים

:9029-:9049

אזורי חיץ בישראל-תמונת מצב

חנוך צורף ,קק"ל

סקירת דוגמאות מהקמת אזורי חיץ בהרי יהודה והמסגרת
התחיקתית (חוק כיבוי אש).
:9049-:9011

הפסקת קפה

:9011-::029

תכנון והקמה של אזורי חיץ ביער ובחורש והתאמתם
לתנאים המקומיים

יגיל אוסם ,מכון וולקני

השפעת אזורי החיץ על התנהגות האש -סכנת התלקחות,
גובה עצים ,שיקולים בקביעת המרווחים בין העצים .
שיקולים בתכנון אזור חיץ לפי תנאים מקומיים 0צומח,
טופוגרפיה ואקלים.
::029-::049

יישום בשטח – מודל רמת הנדיב
טיפול בצומח המעוצה (כריתה ,גיזום ,עיצוב נוף) ,טיפול
בגזם ,נהלים ,המלצות ,מודל עבודה מול קבלנים ,טיפול
בעשבוניים ומטפסים (כיסוח עונתי ,ריסוס ,רעיית בקר

אלברט קמינר ,רמת הנדיב

וצאן) .הצגת מודלים שונים לפי זמינות רעייה וסוג הצומח

::049-:2099

תחזוקה לאורך זמן

צח גלסר ,רמת הנדיב

טיפול בהתחדשות ,כלים ,עלויות ,מודלים קיימים ,חסמים
ואחריות.
זמן לשאלות
12:00-12:20

היבטים אקולוגיים ונופיים של אזורי חיץ

יעל נבון ,רמת הנדיב

מגוון ביולוגי ,תרומה למגוון הנופי ,ערכים חזותיים,
הזדמנות לחינוך ומחקר

:2029-:2049

אזורי חיץ והציבור הרחב

ליאת הדר ,רמת הנדיב

תפיסה בעיני הציבור ,ידע ותפקידו בשינוי התפיסה ,שינוי
תודעה והתנהגות 0מהתנגדות לגיוס ומעורבות הקהילה
בממשק/תחזוקה
מודלים ויזואליים ככלי להמחשה
12:40-13:30

הפסקה וארוחת צהרים קלה
אזורי חיץ במרחב "השותפות לקיימות אזורית"
(בקעת הנדיב וסביבתה)

:1019-:40:1

אזורי חיץ סביב יישובים  -קונפליקט רב ממדי

אבי פרבולוצקי ,מכון וולקני

הצגת הנושא ודיון פתוח

:40:1-:1099

הצגת טיוטת תכנית להתווית אזורי חיץ באזור0
מוקדי סיכון ,הזדמנויות ,טיפוסים שונים

נעמי אפל וליאת הדר ,השותפות
לקיימות אזרית ורמת הנדיב

אזור חיץ כיער קהילתי – דוגמה מיער אלות עדה
דיון פתוח

00:00-00:00

יציאה לסיור באזור החיץ של רמת הנדיב

צוות רמת הנדיב

