
   

 בכסלו תש"פ, חמישי כ"חישראל שייערך ביום  LTERהנכם מוזמנים לכנס 

 2019 בדצמבר 26
 הסנאט  באולם ,גוריון בנגב-באוניברסיטת בן

  8:30-16:30בין השעות 

 רקע כללי
 Long Term Ecologicalישראל ) LTER מדבר וים המלח יעסוק במחקרים שנעשו ברשת תחנותהשנה הכנס השנתי של מו"פ 

Research ששייכת לרשת ה )LTER .תחנות מחקר ארוכות טווח המכסות מערכות אקולוגיות  13בישראל  האירופאי והעולמי

 .ת וים תיכוןמגוונות: יערות, שטחי חקלאות, חורש ים תיכוני, מדבר צחיח קיצון, סוואנה, חולו

ישראל מבוצעים מחקרים ארוכי טווח בנושאי מחקר רבים ובדיספלינות שונות משינויי אקלים, מדבר ומדבור,  LTER בתחנות 

שינויים בשימושי קרקע, השפעת שריפות, יערנות ואסונות בהיבט הגיאולוגי, הידרולוגי, ביולוגי וסוציולוגי. המחקרים נעשים 

( הרואות באדם ובהשפעתו חלק בלתי נפרד Long Term Socio-Ecological Research) LTSERמות בתחנות שהן חלק מפלטפור

, השפעת מחקרים אלו על ממשק, LTERמטרת הכנס להציג את מגוון המחקרים שנעשים בתחנות  מהמערכת האקולוגית.

 .לחוקריםמדיניות קבלת החלטות בניהול שטחים פתוחים, שטחי חקלאות ויער והידוק הקשרים בין קובעי ה

 
 https://forms.gle/sZgdNDpggJ4wwzjFA   קישור להרשמה

 

 ישראל LTERכנס 

בחסות מו"פ מדבר וים המלח 

 בנגב ואוניברסיטת בן גוריון
 

https://forms.gle/sZgdNDpggJ4wwzjFA


 
 סדר היום

 

 קפה ועוגה     –התכנסות  08:30

 ברכות ודברי פתיחה –מושב ראשון  
 ראש המועצה האזורית חבל איילות –ד"ר חנן גינת  09:00

 סגן נשיא אוניברסיטת בן גוריון )טרם אושר( –פרופ' דני בלומברג  09:15

 )טרם אושר( מדען ראשי, קק"ל –ד"ר דורון מרקל  09:30

 המדען הראשי במשרד המדע והטכנולוגיה –פרופ' אלכסנדר בליי  09:45

 מו"פ מדבר וים המלח ,יו"ר הועד המנהל –מר אודי גת  10:00

 והקשר לגופי ממשק וקובעי המדיניות LTER –מושב שני  
 בתחנות קק"ל LTERמחקרי  10:15

 קק"ל , יערן ראשי –ד"ר עומרי בונה 

10:30 LTER ישראל מסגרת מאחדת 
 , רשות הטבע והגניםמדען ראשי –ד"ר שקדי יהושע 

  המקרה המיוחד של ניטור ארוך טווח בעברונה 10:50
 ערבה LTSERמו"פ מדבר וים המלח, פלטפורמת -ניצן שגב 

 הפסקת קפה 11:20

 ישראל LTERתחנות  – שיילמושב ש 
 שיטה  LTERתחנת  11:50

 זבולוני, מו"פ מדבר וים המלח -ד"ר רחלי ארמוזה

 ישראל LTERלוויין וונוס ותחנות  12:10
  אוניברסיטת בן גוריון בנגב –פרופ' ארנון קרניאלי 

12:30 Stand density effects on carbon and water fluxes in a semi-arid forest, from leaf to stand-scale  
 יתיר LTERמכון וייצמן, תחנת  –תמיר קליין  ד"ר

של כיסוי צמרות ביער מחטני. סיכום עשר שנות  חיוניות, התחדשות, מגוון ביולוגי ותפקוד המערכת האקולוגית בהשפעת מניפולציה 12:50
   קדושים. LTERמחקר בתחנת 
 מכון וולקני –ד"ר יגיל אסם 

 מטע LTERתחנת  13:10
 ביבא-לאוניברסיטת ת –מרסלו שטרנברג  פרופ'

 ארוחת צהריים 13:30

 אקולוגיות בישראל-סוציו LTSERפלטפורמות  –י רביעמושב  
  בינלאומיתהלאומית והישראל  ברמה  LTERרשת  14:15

 משרד המדע והטכנולוגיה, מנהל מדעי תחום מים, חקלאות וסביבה  -ד"ר משה בן ששון

 ערבה LTSERפלטפורמת  14:30
 פרופ' דניאל אורנשטיין, הטכניון  

 LTSERיוזמה בינלאומית: "תחושת המקום" כמדד לערכים סביבתיים בפלטפורמות   14:50
 אבני, מו"פ מדבר וים המלח-אבריאלד"ר נעה 

 חישה מרחוק –הר הנגב  LTSERפלטפורמת  15:10
 מכון וולקני -קגן-ד"ר טרין פז 

 ברמת הנדיב  LTER שנות 15רואים רחוק רואים שקוף": “ 15:30
 מנהלת תחום מחקר, רמת הנדיב –ליאת הדר  

15:50   LTER ישראל והזירה הבינלאומית  
 ישראל, מו"פ מדבר וים המלח  LTERחיים, מנהלת -דור ד"ר שילי

 חנוכה והדלקת נרותדברי סיכום  16:10
 מנהל מדעי, מו"פ מדבר וים המלח  –ד"ר אלי גרונר 


