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התכנסות

דברי פתיחה וברכות
ד"ר אורי שרון, מנכ"ל האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה

ד"ר צפריר גרינהוט, מנהל תחום אגרואקולוגיה, שירות ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות 

הרצאת אורח
יו"ר המושב: פרופ' תמר קיסר, אוניברסיטת חיפה

Drought effects on agricultural soil ecosystems 
Prof. Klaus Birkhofer, Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg

תמיכות סביבתיות באיחוד האירופי
ד"ר יעל קחל, החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

הפסקה

חקלאות מסורתית מול אינטנסיבית: השלכות כלכליות, אקולוגיות ונופיות של כרמי זיתים
רז סימון, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

השלכות עודפי דישון על מערכות טבעיות
ד"ר ניב דה-מלאך, האוניברסיטה העברית בירושלים (הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה)

הרצאות חוקרים
יו"ר המושב: פרופ' מיכל סגולי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (המכונים לחקר המדבר)

פיתוח גישה חדשנית למניעת זיהום משאבי מים מדישון עודף בחקלאות | פרופ' שלומי ארנון ויונתן יקותיאל,   - 11:50
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (המכונים לחקר המדבר)  

 | פיתוח ממשק יישומי לצמצום סחף הקרקע תוך שיפור המגוון הביולוגי בשטחי חקלאות של גידולי שדה   - 12:15
ד"ר גיל אשל, משרד החקלאות ופיתוח הכפר וד"ר גיא רותם, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  

הפסקת צהריים

סיכום פרויקט סביבה תומכת חקלאות במועצה אזורית מגידו
ד"ר לירון אמדור, מכון דש"א, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב

מים במדבר – שירות טוב או "שירות דוב"?
סוף שאולוב, עבודת גמר בהנחיית ד"ר ג'סיקה שקרמן, נועם וייס וד"ר מיכל אדלר-אגמון, מו"פ ערבה דרומית

הרצאות חוקרים
יו"ר המושב: ד"ר ניצן שגב, מו"פ מדבר וים המלח

חקלאית  פסולת  עם  להתמודדות  סביבתי  כפתרון  השחור  החייל  זבוב  ברימות  לשימוש  פרוטוקול  פיתוח   - 14:20
בערבה תוך יצירת מזון להאכלה | ד"ר גדעון וינטרס, מו"פ מדבר וים המלח  

 | מקרה  כחקר  בערבה  החקלאות  ובקרבתם:  חקלאות  בשטחי  בר  חיות  מיני  מגוון  של  הפיפיות  חרב   - 14:45
ד"ר אורן קולודני, האוניברסיטה העברית בירושלים  

סיכום יום העיון ודיון 
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יום חמישי 17.11.2022 
הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית ברחובות


