בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה,
החוג לגיאוגרפיה ולימודי הסביבה ,אוניברסיטת חיפה
החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית ,אוניברסיטת חיפה
ובית הספר ללימודי סביבה ,האוניברסיטה העברית בירושלים
מתכבדים להזמינכם ליום עיון משותף

עולם הולך ונעלם?  -עתיד השטחים הפתוחים בישראל
יום שלישי 11 ,בפברואר  ,2020בשעה 9:00
אודיטוריום מינה רוקח ( ,)SL103בניין רדזינר-קיימות,
קמפוס המרכז הבינתחומי ,רחוב האוניברסיטה  ,8הרצליה

9:15

דברי פתיחה:
פרופ' יואב יאיר ,דיקן בית הספר לקיימות ,המרכז הבינתחומי הרצליה
פרופ' עדו יצחקי ,סגן נשיא ודיקן המחקר ,אוניברסיטת חיפה
ד"ר שירי צמח שמיר ,הבינתחומי הרצליה

 9:30הרצאת פתיחה:
נאור ירושלמי ,סגן ראש העיר נס ציונה
עתיד השטחים הפתוחים בראי שינויי האקלים
9:50

מושב ראשון :סביבה עירונית

מנחה :ד"ר אלון לוטן ,החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית ,אוניברסיטת חיפה
פרופ' דן מלקינסון ,החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה ומכון שמיר למחקר ,אוניברסיטת חיפה
השטחים הירוקים בעיר כמשלימים לשטחים הפתוחים
אביב אבישר ,ראש יחידת המחקר במכון דש"א
בין טבע עירוני לשטחים פתוחים-כלים תכנוניים בהגנה על הטבע בישראל
ד"ר בתאל אשקול ,שותפה מייסדת בחברת קונאטוס דיזיין ,מרצה בבית הספר לקיימות ,הבינתחומי הרצליה
ובחינוך סביבתי ,מכללת סמינר הקיבוצים
מה יהיה גורל השטחים הפתוחים בערים?
 10:50הפסקה

 11:10מושב שני :סביבה חקלאית
מנחה :ד"ר שירי צמח שמיר ,בית הספר לקיימות ,הבינתחומי הרצליה
פרופ' ירון זיו ,המעבדה לאקולוגיה מרחבית ,המחלקה למדעי החיים ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
סביבות חקלאיות כשטחים פתוחים אפקטיביים-תפקידה של האגרואקולוגיה
שי גולני ,חקלאי מהצפון
חקלאות בישראל מול שטחים פתוחים  -האם זה משחק סכום אפס?
פרופ' ניר בקר ,החוג לכלכלה וניהול ,המכללה האקדמית תל חי
ניתוח עלות תועלת של ההשלכות הסביבתיות-כלכליות בנוגע לרפורמה המוצעת בשוק הבקר לבשר
ד"ר צפריר גרינהוט ,אגרואקולוגיה ,שירות ההדרכה והמקצוע ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר,
חקלאות ושטחים פתוחים בישראל – תרומה וקונפליקטים
 12:30הפסקה
 13:15מושב שלישי :סביבה טבעית יבשתית וחופית

מנחה :פרופ' עדו יצחקי ,סגן נשיא ודיקן המחקר ,אוניברסיטת חיפה
פרופ' מיכה קליין ,החוג לגיאוגרפיה ולימודי הסביבה אוניברסיטת חיפה
השינויים בגובה פני הים התיכון בעשורים האחרונים
דותן רותם ,אקולוג שטחים פתוחים ,חטיבת המדע והממשק ,רשות הטבע והגנים
עתיד השטחים הפתוחים בישראל רעיונות אסטרטגיים
איתי רנן ,מנהל המארג  -התכנית הלאומית להערכת מצב הטבע ,ראש המעבדה האנטומולוגית לאקולוגיה יישומית,
מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט ,אוניברסיטת תל אביב
איומים על המערכות האקלוגיות בשטחים הפתוחים שנותרו בישראל
 14:15פאנל :שטחים פתוחים לאן?
הרצאת פתיחה:
פרופ' אבי פרבולוצקי ,מינהל המחקר החקלאי ,מרכז וולקני
ניהול שטחים פתוחים בישראל :כלים ,אמצעים ואתגרים
מנחים :פרופ' לאה ויטנברג ,החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה ופרופ' ערן פייטלסון ,בית הספר ללימודי סביבה,
האוניברסיטה העברית
פרופ' ערן פייטלסון ,בית הספר ללימודי סביבה ,האוניברסיטה העברית
אסף זנזורי ,רכז מדיניות תכנון החברה להגנת הטבע
תמר רביב ,ראש אגף מגוון ביולוגי ושטחים פתוחים ,המשרד להגנת הסביבה
ניר אנגרט ,מנהל אגף תכנון ,רשות הטבע והגנים
אורי רמון ,מנהל מכון דש"א ,מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט ,אוניברסיטת תל אביב.
פרופ' אבי פרבולוצקי ,מינהל המחקר החקלאי ,מרכז וולקני
רענן אמויאל ,מנהל בכיר אגף תכנון ופיתוח הכפר ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר
ח"כ אלון שוסטר ,כחול לבן ,יו"ר משותף של השדולה החקלאית בכנסת
 15:45דברי סיכום:
פרופ' ערן פייטלסון ,בית הספר ללימודי סביבה ,האוניברסיטה העברית
ד"ר אלון לוטן ,החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית ,אוניברסיטת חיפה
_________________________________________________________________________________
הכנס ללא עלות אך כרוך בהרשמה מראש ,מספר המקומות מוגבל
אנא לחצו כאן להרשמה לכנס

