תחום אגרואקולוגיה
שירות ההדרכה והמקצוע
משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מנהל המחקר החקלאי
משרד החקלאות ופיתוח הכפר

כנס מיזמים אזוריים
בנושא חקלאות וסביבה

הכנס יתקיים ביום רביעי ,ט"ו באלול תשע"ז  6 -בספטמבר ,2017
במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ,בית דגן ,אולם כהן
הננו מתכבדים להזמינך לכנס שיעסוק במיזמים אזוריים הקשורים
להיבטים של חקלאות וסביבה.

סדר היום:
 - 08:00התכנסות וכיבוד קל

 - 08:30דברי פתיחה  -חנן בזק ,מנהל שה"מ; רענן אמויאל ,הרשות לתכנון; עמיר ריטוב ,ראש מועצת לב השרון
ויו"ר מרכז המועצות האזוריות
 - 09:00דגשים והיבטים מרכזיים בנושא חקלאות וסביבה בישראל –ד"ר צפריר גרינהוט וענת לוינגרט ,תחום אגרואקולוגיה ,שה"מ
 - 09:20ממשקים אגרו-אקולוגיים במרחב חקלאי יצרני :השפעתם על החקלאי ועל שמירת הטבע
פרופ' אסף שוורץ ,הטכניון
 - 09:40מיזם חקלאות תומכת סביבה בלב השרון  -סרטון על המיזם והרצאה
רווי דפני ,רכזת חינוך סביבתי ,מועצה אזורית לב השרון
 - 10:00פרויקטים אזוריים של הדברה אזורית משולבת בעידוד משרד החקלאות
פרופ' עבד גרה ,מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת; שלמה ישראל ,מנהל אגף ענפי שירות ,שה"מ
 - 10:20הפסקת קפה
 - 10:40מיזם הדברה מרחבית במושבות השומרון  -אבי גולדשטיין ,חקלאי ומנהל המיזם
 - 11:00פרויקט חקלאות תומכת סביבה במועצה אזורית יואב
ד"ר גיא רותם ,אקולוג המיזם; ד"ר מטי צרפתי-הרכבי ,ראשת מועצה אזורית יואב; פרופ' ירון זיו ,אוניברסיטת בן גוריון;
אוריאל בן-חיים ,מרכז המועצות האזוריות; איתמר וילן ,האוניברסיטה העברית
 - 11:20חקלאות וסביבה בגולן  -קובי גביש ,מנהל היחידה לשטחים פתוחים במועצה האזורית גולן;
אלאור לוי ,יחידה סביבתית גולן
 - 11:40הפסקת צהריים  -ארוחת צהריים בתשלום
 - 12:40קיום משותף של טבע ,חקלאות ואדם  -קונפליקט הרסני או הזדמנות לערך משותף?
אמיתי הר-לב ,מנכ"ל חברת מודוס
 - 13:10אתגרים בקיום החקלאות בישראל ברמת החקלאי וברמה המרחבית
יעקב הרצנו ,מדריך לגידול הדרים וסגן מנהל מחוז המרכז להדרכה ,שה"מ ,משרד החקלאות
 - 13:20מיזם חקלאות תומכת סביבה בבקעת בית נטופה  -סרטון על המיזם והרצאה
הנאדי היג'ריס ,מנהלת מחלקת תכנון ופיקוח סביבתי ,איגוד ערים לאיכות סביבה ,אגן בית נטופה
 - 13:40מיזם פארק שקמה  -אלון שוסטר ,ראש המועצה האזורית שער הנגב; שמעון קרן צבי ,גזבר המועצה;
יואב שרפי ,מתכנן שימור קרקע ,מחוז הנגב ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 - 14:00הפסקת קפה
 - 14:20השותפות לקיימות אזורית ברמת הנדיב  -התמודדות עם קונפליקטים בין החקלאות לשמירת הטבע ולתושבים
נעמי אפל ,מנהלת השותפות לקיימות אזורית; ד"ר יגיל אסם ,מנהל המחקר החקלאי
 - 14:40מיזם חקלאות תומכת סביבה בעמק חפר  -סרטון על המיזם והרצאה  -אלדד שלם ,סגן ראש המועצה האזורית עמק חפר
 - 15:00חקלאות בסביבה 50 :גוונים של ירוק  -פרופ' אברהם גמליאל ,מנהל המחקר החקלאי
 - 15:30דיון וסיכום
 - 16:00סיום משוער

בברכה,
ד"ר צפריר גרינהוט ,ענת לוינגרט-אייצ'יצ'יי ופרופ' אבי פרבולוצקי

רכזת הדרכה :בת-שבע בדוח ,טל' נייד050-6241601:
הרשמה לכנס תתאפשר דרך הקישור המצורף :לחץ כאן .למידע נוסף ניתן לפנות לבת-שבע בדוח.

