
בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה, 
המארג - התכנית הלאומית להערכת מצב הטבע בישראל

האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה
בית הספר המתקדם ללימודי סביבה באוניברסיטה העברית בירושלים 

ומוזיאון הטבע ע”ש שטיינהרדט באוניברסיטת תל אביב
מתכבדים להזמינכם ליום עיון משותף בנושא:

שירותי המערכת האקולוגית - 
מהתיאוריה למציאות הישראלית

יום שני, 26 בפברואר 2018, בשעה 8:30
אולם EL03, בניין אדלסון ליזמות

 קמפוס המרכז הבינתחומי, רחוב כנפי נשרים, הרצליה

התכנסות 	8:30

ברכות	 	9:00
פרופ’ יואב יאיר,	דיקן	בית	הספר	לקיימות,	המרכז	הבינתחומי	הרצליה 	

פרופ’ תמר דיין,	בית	הספר	לזואולוגיה	ויו”ר	מוזיאון	הטבע	ע”ש	שטיינהרדט,	אוניברסיטת	תל	אביב 	
פרופ’ ערן פייטלסון,	ראש	בית	הספר	המתקדם	ללימודי	סביבה,	המחלקה	לגיאוגרפיה,	האוניברסיטה	העברית	בירושלים	 	

מושב ראשון: תפיסת שירותי המערכת האקולוגית - היבטים תיאורטיים ומעשיים 	9:15

יו”ר:	פרופ’ מרדכי שכטר,	המרכז	לחקר	משאבי	טבע	וסביבה,	אוניברסיטת	חיפה 	

IUCN Commission on Ecosystem Management	,ד”ר עמנואל כהן שחם 	
שירותי המערכת האקולוגית - סקירה כללית ומבט וגלובלי   

פרופ’ אוריאל ספריאל,	מכון	סילברמן	למדעי	החיים,	הפקולטה	למדעי	הטבע,	האוניברסיטה	העברית	בירושלים 	
מערכות אקולוגיות ורווחת האדם - המסגרת הרעיונית של הפרויקט הארצי  

ד”ר יעל רם,	החוג	ללימודי	תיירות,	המכללה	האקדמית	אשקלון 	
האדם אינו אלא תבנית שירותי מערכתו - על שירותי תרבות ותרומתם לאדם 	

פרופ’ עליזה פליישר,	הפקולטה	לחקלאות	מזון	וסביבה	ע”ש	רוברט	ה.סמית,	האוניברסיטה	העברית	בירושלים 	
ערך כלכלי של שירותי המערכת ושוויון חברתי	 	

יואב פלד,	המרכז	לחקר	משאבי	טבע	וסביבה,	אוניברסיטת	חיפה	 	
מיפוי שירותי המערכת האקולוגית - התמודדות עם פערי ידע ואי ודאות 	

הפסקה 	10:40

מושב שני: שירותי המערכת האקולוגית - פרויקטים במציאות הישראלית 	11:00

יו”ר:	פרופ’ עדו יצחקי,	סגן	נשיא	ודיקן	למחקר,	אוניברסיטת	חיפה 	

ד”ר אלון לוטן,	מנהל	פרויקט	מערכות	אקולוגיות	ורווחת	האדם	-	הערכה	לאומית,	המארג  
שמ”א ישראל - ממצאי ביניים של פרויקט הערכה בקנה מידה ארצי  

ד”ר מיה נגב,	בית	הספר	לבריאות	הציבור,	אוניברסיטת	חיפה	  
תרומת המערכת האקולוגית בכרמל לבריאות פיזית ונפשית  

פרופ’ דניאל אורנשטיין,	הפקולטה	לארכיטקטורה	ובינוי	ערים,	הטכניון		  
ירוק או חום? בנוי או פתוח? הערכת תפיסות נוף במרחב מדברי  

ד”ר שירי צמח שמיר,	בית	הספר	לקיימות,	הבינתחומי	הרצליה  
הערכה כלכלית של שירותי המערכת האקולוגית בים התיכון  

אורי רמון,	מנהל	מכון	דש”א  
מהערכת שירותי המערכת האקולוגית לתהליכי קבלת החלטות - מה בדרך?  

הפסקה 	12:15

פאנל בנושא: כיצד משלבים את תפיסת שירותי המערכת האקולוגית בתהליכי קבלת החלטות בישראל 	12:45

מנחה:	פרופ’ ערן פייטלסון,	ראש	בית	הספר	המתקדם	ללימודי	סביבה,	המחלקה	לגיאוגרפיה,	האוניברסיטה	העברית	בירושלים 	

הרצאת	פתיחה: 	
ד”ר גילי חכימה קוניאק,	אקולוגית	אינטרדיסציפלינרית,	יועצת	לקיימות	ולשירותי	המערכת	האקולוגית  

שילוב שיקולי שירותי המערכת האקולוגית בהליכי התכנון - פיתוח כלים אופרטיביים ובחינתם במקרה בוחן 	

משתתפים	בפאנל: 	
ערן אטינגר,	סמנכ”ל	בכיר,	ניהול	משאבי	סביבה,	משרד	החקלאות	ופיתוח	הכפר  

אלון זס”ק,	סמנכ”ל	בכיר,	אשכול	משאבי	טבע,	המשרד	להגנת	הסביבה  
מיקי זיידה,	ממונה	תכנון	אסטרטגי,	אגף	התכנון,	רשות	המים	  

אוריאל בן-חיים,	מנהל	תחום	חקלאות,	קיימות	וסביבה,	מרכז	המועצות	האזוריות  
ניר אנגרט,	מנהל	אגף	תכנון	ארצי	ונוף,	רשות	הטבע	והגנים  

ד”ר דוד ברנד,	מנהל	אגף	הייעור	והיערן	הראשי,	קרן	קיימת	לישראל  
ניר פפאי,	סמנכ”ל	שימור	סביבה	וטבע,	החברה	להגנת	הטבע  

ד”ר נטע ליפמן,	מנכ”לית,	האגודה	הישראלית	לאקולוגיה	ולמדעי	הסביבה  

14:15	דברי	סיכום

14:30	סיום

-	הכנס	ללא	עלות	אך	כרוך	בהרשמה	מראש	-

>> אנא לחצו כאן להרשמה לכנס <<

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePGRMx9V5zbQ8A00FUIDIs_UpgvT6BzRT-q3s6x7lajgbkhQ/viewform?usp=sf_link

