
 סדר היום

 
 קפה ועוגה     – התכנסות 08:30

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

 יו"ר הוועדה המדעית מו"פ מדבר וים המלח ואוניברסיטת בן גוריון –לרון  יוני פרופ' 09:15

 בן גוריון )טרם אושר(סגן נשיא אוניברסיטת  – פרופ' דני בלומברג 09:45

 מדען ראשי, קק"ל –דורון מרקל  ד"ר 09:55

 הראשי במשרד המדע והטכנולוגיההמדען  –פרופ' אלכסנדר בליי  10:05

 מדבר וים המלח מו"פ ,יו"ר הועד המנהל –מר אודי גת  10:15

 והקשר לגופי ממשק וקובעי המדיניות LTER –מושב שני  
 בתחנות קק"ל LTERמחקרי  10:25

  קק"ל )טרם אושר(, יערן ראשי –ד"ר עומרי בונה 

10:40 LTER ישראל מסגרת מאחדת 
 , רשות הטבע והגניםמדען ראשי –שקדי יהושע  רד"

  המקרה המיוחד של ניטור ארוך טווח בעברונה 10:55
 ערבה LTSERוים המלח, פלטפורמת  מו"פ מדבר-ניצן שגב 

 הפסקת קפה 11:30

 ישראל LTERתחנות  – שיילמושב ש 
  שיטה LTERתחנת  11:50

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

  מחקרים ארוכי טווח של שיטים 12:10
 מו"פ ים המלח והערבה  ,ד"ר גדעון וינטרס

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

. סיכום עשר שנות יער מחטניצמרות בשל כיסוי  מניפולציה השפעתהמערכת האקולוגית ב ותפקוד חיוניות, התחדשות, מגוון ביולוגי 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

 אלאקולוגיות בישר-סוציו LTSER פלטפורמות –י רביעמושב  
  ישראל  ברמה לאומית ובינלאומית LTERרשת  14:15

  מים, חקלאות וסביבה תחוםמדעי , מנהל משרד המדע והטכנולוגיה -בן ששוןמשה  ד"ר

 ערבה LTSERפלטפורמת  14:30
 הטכניון , דניאל אורנשטיין פרופ' 

 LTSERמות יוזמה בינלאומית: "תחושת המקום" כמדד לערכים סביבתיים בפלטפור  14:50
 מו"פ מדבר וים המלח, אבני-אבריאל ד"ר נעה

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

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

15:50   LTER ישראל והזירה הבינלאומית  
 חמו"פ מדבר וים המלישראל,   LTERמנהלת , חיים-דור ד"ר שילי

 חנוכה והדלקת נרות דברי סיכום 16:20
 מו"פ מדבר וים המלח מנהל מדעי,  – ד"ר אלי גרונר


