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09:00

09:15

דברי פתיחה וברכות
דר' אורי שרון ,מנכ"ל האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה
פרופ' אסף שוורץ ,הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים ,הטכניון
חגי שניר ,מנהל שירות ההדרכה והמקצוע ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר
הרצאת אורח
Harmonizing biodiversity conservation with food production across working landscapes
)Prof. Daniel Karp, University of California (Davis

10:05
10:25
10:45

11:10

12:10
13:00

מנחה המושב :פרופ' אסף שוורץ ,הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים ,הטכניון
גיבוש מדיניות לחקלאות סביבתית במשרד החקלאות  -נתונים ומידע כבסיס לקבלת החלטות
ערן אטינגר ,סמנכ"ל ניהול משאבי סביבה ,התוכנית האסטרטגית לחקלאות וסביבה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר
הפסקה
משק המודל בנווה יער ללימוד ,הדגמה והטמעה של עקרונות חקלאות בת קיימא :איפה אנחנו על הספקטרום שבין חקלאות
קונבנציונלית לחקלאות מחדשת
ד"ר יעל לאור ,מרכז מחקר נווה יער  -מכון וולקני
הרצאות חוקרים
יו"ר המושב :הילה סגרהPlant Ecology and Nature Conservation group, Wageningen University and Research ,
 - 11:10גידולי כיסוי כחלופה לריסוס חומרי הדברה בגידולי שדה והשפעתם על תפוצת עשבים במרחב ובזמן | גל רוזנברג,
הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית ,הטכניון והמחלקה לפתולוגיה של צמחים וחקר עשבים ,מרכז וולקני
 - 11:30בחינת ממשק חישות קנים בנחלים ושטחי חקלאות | אביב אבישר ,מכון דש"א ,מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט,
אוניברסיטת תל אביב
 - 11:50השפעת כוורות דבורי בומבוס מסחריות על המגוון הביולוגי בשולי מטעים בגולן ותרומת הצומח הטבעי בשוליים
להתפתחות הכוורות | דר' משה נגרי ,מכון שמיר למחקר ,אוניברסיטת חיפה
הפסקת צהרים
הרצאת אורח
Eating in the Anthropocene: Addressing Equity Issues in the Global Food System
Prof. Jessica Fanzo, Johns Hopkins University

13:50
14:00

15:00

מנחה המושב :ד"ר אלון שפון ,החוג ללימודי סביבה בבית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ ע"ש פורטר אוניברסיטת תל אביב,
הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא
הפסקה
הרצאות חוקרים
יו"ר המושב :דר' מרים קישינבסקיUniversity of Wisconsin-Madison, Department of Integrative Biology ,
 - 14:00האם צמחית הבר היא המפתח לפתרון מחלת הצהבון בכרם? | דר' ורד נאור ,מכון שמיר למחקר ,אוניברסיטת חיפה
 - 14:20השפעת כתמים טבעיים ופרוקיי הרגליים המצויים בהם על יבול החיטה במערכת משולבת | ליטל עוזרי ,המחלקה
למדעי החיים ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 - 14:40איך מיישבים את המתח בין צרכי החקלאות למעבר לחברה דלת פחמן :המקרה של חקלאות פוטו | פרופ' איתי
פישהנדלר ,האוניברסיטה העברית בירושלים
סיכום יום העיון
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