מה זה בכלל
אקולוגית?
מערכת
שירותי
יום חמישי-שישי | ד‘-ה‘ אדר ב‘ תשע“א | 10-11/3/2011
במרכז הבין תחומי ,מדרשת בן -גוריון

יום חמישי 10.3.2011
 10:00 – 09:30התכנסות והרשמה
 10:30 – 10:00ברכות
 12:40 – 10:30מושב ראשון :מה זה בכלל "שרותי מערכת"?
 11:10 – 10:30פרופ' משה שחק -
מה זה בכלל "שרותי מערכת אקולוגית"?
 12:00 – 11:15פרופ' מרדכי שכטר -
הערך הכלכלי של שרותי מערכת
 12:40 – 12:00מר דויד ברנד – שרותי מערכת של עצים
 14:00 – 12:45הפסקה וארוחת צהריים
 16:00 – 14:00מושב שני :שרותי מערכת של צמחים
 14:40 - 14:00ד"ר אלי צעדי – תפקיד הקרומים הביולוגיים
במערכת האקולוגית המדברית
 15:25 - 14:45מר עופר שמואלי –
טיהור שפכים אפורים בטכנולוגיה ירוקה
 16:10 – 15:30מר ניסים קריספיל -
צמחי בר לתועלת האדם במרחב הערבי
18:00 – 16:30
20:00 – 18:00
21:00 – 20:00

סיור בנושא" :יצורים חיים כמהנדסים"
הפסקה וארוחת ערב
מר דן דן בוליטין –
צמחי תועלת לאדם ביערות הגשם הטרופיים

יום שישי 11.3.2011
09:00 – 08:30
11:10 – 09:00
09:40 – 09:00
10:25 - 09:45
11:10 - 10:30
11:30 - 11:15
13:00 – 11:30
12:00 - 11:30
12:45 - 12:05
13:10 – 12:50

כיבוד וקפה
מושב שלישי :מערכות אקולוגיות וכלכלת מדינות
מר שאול אביאל – הדברה ביולוגית של מכרסמים –
מהתחלה מקומית לפרויקט לאומי
מר זאב מילר– מה בין האיטי לרפובליקה הדומיניקאנית
וכיצד זה קשור לשריפה בכרמל?
פרופ' יעקב גרטי  -חזזיות כביו-אינדיקטורים )סמנים(
יעילים לאיכות האויר
הפסקת קפה
מושב רביעי :עופות ואלמוגים כנותני שרותי מערכת
פרופ' ראובן יוסף – עולם העופות :שרותי מערכת
אקולוגית שאינם מוערכים מספיק על ידי האדם
פרופ' ברוך רינקביץ'  -שוניות האלמוגים – האם אפשר
לשקם שרותי מערכת הרוסים?
סיכום הכנס

עלות ההשתתפות בכנס:

)כוללת השתתפות בהרצאות ,כיבוד קל וארוחת צהריים קלה ביום ה'(

כל הכנס 120 :ש“ח  80 /ש“ח )לתושבי רמת הנגב וסטודנטים(
יום בודד 60 :ש“ח  40 /ש“ח

להרשמה ופרטים נוספיםwww.boker.org.il/info/synthesis/synthesis-ES_Conference.htm :
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