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כנס צפית

התכנסות8:30

רני טריינין, ראש מועצה אזורית יואב; יואב שגיא, ראש מכון דש"א - דברי פתיחה8:45

מושב ראשון – מורשת האדם
ד"ר אבי ששון, מכללת אשקלון - סולינג בשפלת יהודה - פרשת סלילת הדרך לכפר מנחם9:00
פרופ' עמוס הדס, לשעבר מינהל המחקר החקלאי, משרד החקלאות - הפקת שמן ויין בשפלה9:25
עמית דגן, אוניברסיטת בר אילן - חפירות תל צפית9:50
ד"ר אורן אקרמן, אוניברסיטת בר אילן - שיטות מחקר לשחזור הנוף הקדום של איזור תל צפית10:15
ד"ר יהודה דגן, רשות העתיקות - התנודות היישוביות בשפלת יהודה, מבט על 6000 השנים האחרונות10:40

הפסקת קפה

מושב שני – טבע ונוף
ד"ר יריב מליחי, אקולוג מחוז מרכז רט"ג - המסדרון האקולוגי של השפלה – איומים והזדמנויות11:30
ד"ר אדיב גל, מכון דש"א - סקר טבע, נוף ומורשת האדם: צפית11:55
גלעד פרידמן, אוניברסיטת תל-אביב - חשיבותם של השטחים הפתוחים עבור העקב העיטי והדורסים המקננים בשפלת יהודה12:20
פרופ' פועה בר, אוניברסיטת באר-שבע - קטוע והשפעתו על הרכב מינים בכתמים12:40

הפסקת אוכל

מושב שלישי – תוכניות שימור ופיתוח
אדר' איריס ברנשטיין ואדר' נינה עמיר, קק"ל - תוכנית פארק האלה ותוכניות סטטוטוריות בשפלת יהודה13:30
ד"ר צביקה צוק, ארכיאולוג ראשי רט"ג - ארץ המערות והמסתור שפלת יהודה – הצעה להכרזה כאתר מורשת עולמית13:55
איתמר ווליס, פקח אזורי רט"ג - פיתוח גן לאומי תל צפית14:20
יוסי שק / ערן מבל - תכנית אב לתיירות מוא"ז יואב : עקרונות לפיתוח תיירותי בשטחים הפתוחים14:45
עמירם דרמן - ההתיישבות ביואב - מיישובי חלוצים ליישובי חרוצים15:10

הפסקת קפה

פאנל – כלים להגשמת ייעדי השימור והפיתוח באזור צפית

16:00

שלומי שקד – עמותת תיירות יואב יהודה
מושקו רום – רכז שטחים פתוחים אזור שפיר

יואב שגיא – מכון דש"א
מנחם זלוצקי – המשרד להגנת הסביבה

יתיר שמיר – רט"ג
אילן סלמונה – החברה הכלכלית, מ.א. יואב

מיקי לפשיץ – עמותת "ארץ אהבתי", מרכז המועצות האזוריות
צביקה שחורי – "עמותת תושבים למען איכות החיים ביואב"

תכנית הכנס

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אך נדרשת הרשמה מוקדמת. 
edna@spni.org.il :המעוניינים ברישום ייפנו באמצעות הדוא"ל
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