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מהפרט למרחב  -יציבות וכושר התאוששות של צומח ומערכות אקולוגיות באזורים יובשניים לאור שינויי אקלים 

נושא מרצה מושב שעה

משה בן ששון

והטכנולוגיהמשרד המדע 
דברי פתיחה 9:00

מגמות שינוי במשטר המשקעים בצפון ישראל ובמרכזה בעשורים האחרונים זיוברוך 

הפתוחההאוניברסיטה

רמת האזור  

והמערכת
9:10

גזר הדין של ההידרולוגיה  : תיכוניות לבצורות-תגובה של תצורות צומח ים

המדרונית

סבוראיטל 

אוניברסיטת בן גוריון
9:30

להערכה וניהול מערכות אקולוגיות באזורים יובשניים  אקוהידרולוגיתגישה 

תחת שינויי אקלים

יגיל אסם

מנהל המחקר החקלאי
9:50

הופעתם של תהליכים ייחודיים למערכות אקולוגיות יובשניות באזורים לחים  

חשופים לאקלים מתייבש

גרינצוויגוזה 'ז

האוניברסיטה העברית בירושלים
10:10

הפסקה 10:30

האם חברות צמחים  : המסע אל ספים אקולוגיים בעידן של שינוי אקלים

?עשבוניים עמידות ליובש קיצוני

מרסלו שטרנברג

אוניברסיטת תל אביב
רמת החברה 10:50

תפקיד בנק הזרעים בייצוב חברות צומח בסביבה משתנה ניב דה מלאך

האוניברסיטה העברית בירושלים
11:10

האם ההשפעה של שינויי אקלים על צמחים באזורים יובשניים פחות דרמטי  

לקחים מניסויים עם סירה קוצנית? ממה שניתן לצפות

מרב סיפן

אוניברסיטת בן גוריון
11:30

שנתיים במערכת דיונות  -של חברות צמחים חד( יציבותן העיתית)הדירותן 

חופיות בשמורת טבע חולות ניצנים

פועה בר

אוניברסיטת בן גוריון
11:50

תמורות בנוף הצומח המעוצה הטבעי בחבל הים תיכוני בישראל כתגובה 

לתקופות יובש

אפרת שפר

האוניברסיטה העברית בירושלים
12:10

הפסקת צהרים 12:30

המאפשרות יציבות יער באזור החשוף לשינויי  אקופיסיולוגיותהתאמות 

אקלים

דן יקיר

מכון ויצמן למדע
הרצאה מרכזית 13:30

21-איומים והזדמנויות במאה ה: יער בישראל-עצי ,  קלייןתמיר 

מכון ויצמן למדע

האוכלוסיהרמת 

והפרט  
14:10

רעית בקר ככלי להשגת הדירות של עצי אלון מצוי בגבול היבש של תפוצתם עומרי חסון

האוניברסיטה העברית בירושלים
14:30

רגליים במערכת פרוקיהשפעת שינויים בתדירות ועוצמת גשמים על חברת 

אקולוגית ים תיכונית

גרונראלי 

פ מדבר וים המלח "מו
14:50

תיכונית-ויםארידית-שינויים בדפוסי הגשמים והשפעתם על קרקע סמי אלי צעדי

מנהל המחקר החקלאי
15:10

איך המחקר המדעי יוכל לקדם את ההבנה של השפעות שינויי האקלים על  

?הטבע בישראל והאם יש מקום להתערבויות מכוונות

פרבולוצקיאבי 

מנהל המחקר החקלאי
דיון 15:30
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