
האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה
הכנס השנתי ה-40

הוועידה השנתית 
18-17-16 באוקטובר 2012 

אוניברסיטת תל-אביב למדע וסביבה
בין נושאי הוועידה: כלכלה סביבתית | אקולוגיה ימית | שמירת טבע | היערכות לשינוי אקלים | שיקום נחלים וניהול נגר | סביבה במגזר הערבי | זיהום קרקע וזיהום תעשייתי | כנרת ואגן היקוות | חישה מרחוק | מגוון ביולוגי 
משפט וסביבה | זיהום אוויר | מקורות מים אלטרנטיביים | אגנים ירוקים | ניטור סביבתי | צדק סביבתי | מי קולחין | אקולוגיה עירונית | תעשיה אקולוגית: זרימת חומרים | שימוש בחומרי הדברה | הידרולוגיה וסביבה | ייעור 

מדיניות וקיימות | חקלאות וסביבה | מחזור חיים של מוצרים | התפלת מי-ים | אקולוגיה מיקרוביאלית | פסולת ומיחזור | חינוך סביבתי | תהליכים א-ביוטיים | תכנון ונופי | אקולוגיה מרחבית ו-GIS | מרעה ורעיה | 

הערכה כלכלית של שירותי המערכות האקולוגיות
Prof. Dolf de Groot, Wageningen University (Netherland)

אקולוגיה תעשייתית, זרימת חומרים וניתוח מחזור חיי מוצרים
Dr. Mark Mistry, The Nickel Institute (Belgium)

Dr. Jeroen Guinee, CML, University of Leiden, (Netherland)

Mrs. Jodie Bricout, avniR LCA platform, cd2e (France) 

Reid Lifset, Editor, Journal of Industrial Ecology, Yale University (USA)

Lital-Asher Dotan, House of Innovation, P&G Israel (USA)

להקדים תרופה למכה: פיתוח אחראי של ננוטכנולוגיה
Dr. Henri Heussen, Senior Consultant, Arbo Unie (Netherland)

Dr. Richard C. Pleus, CEO, Intertox (USA)

טיפול בשפכים
Prof. George Tchobanoglous, Dept. of Civil and Environmental Engineering, 
University of California at Davis (USA)

שריינו ביומנכם. את הכינוס הזה אסור לכם לפספס!

40 שנה של מחקר סביבתי בישראל: עבר הווה ועתיד בהשתתפות בכירי 
החוקרים מכל האוניברסיטאות המובילות

ההשלכות הסביבתיות של קידוחי הגז בים התיכון
Prof. Torgeir Bakke, the Center for Coastal and Marine Research, the 
Norwegian Institute of Water Research (NIVA) (Norway)

Dr. Dennis Kelso, VP, Ocean Conservancy (USA)

Mr. Ceri Morgan, Environmental Consultant for marine oil & gas production 
(Australia)

בריאות וסביבה: חשיפה למזהמים סביבתיים 
Prof. Petros Koutrakis, School of Public Health, Harvard University (USA)

Chensheng (Alex) Lu, Center for the Environment, Harvard University (USA)

Prof. Michael Brauer, School of Population and Public Health, University of 
British Columbia (Canada)

Prof. James Schauer, Dept. of Civil and Environmental Engineering University 
of Wisconsin-Madison (USA)

יחסי חקלאות וסביבה

אירוע הדגל של הקהילה המדעית בתחומי הסביבה בישראל
Save the Date! 16-17-18 October 2012


