 אסטרטגיה וכלכלה, מהים העמוק אל הנחל – סביבה:קול קורא לתקצירים
 בין היתר כמקור למשאבי,הים התיכון הישראלי מהווה נכס ומשאב לתועלות עבור משתמשים רבים
הוא גם מאפשר תהליכים אקולוגים ותומך במגוון ביולוגי המהווים. תווך לסחר ותעבורה ימית,אנרגיה
 ריבוי משתמשים ותהליכים רבי השפעה כגון.בסיס לשירותי מערכת ותועלות לחברה שונים ומגוונים
.ניצול המשאבים הטבעיים ושינויי אקלים מעמידים בסימן שאלה את המשך אספקת תועלות אלו
 מטרת הכנס לחשוף את. מדף היבשת וקו החוף,ניתן לחלק בצורה כללית את המרחב הימי לים עמוק
. החוף והקישוריות לשפכי נחלים, מדף היבשת,האספקטים השונים של הים העמוק
:הכנס יתחלק לחמישה תחומי מחקר עיקריים
. חשיבות אסטרטגית להמשך עצמאותה של ישראל, הים העמוק כמאגר של הון טבעי.1
 מדף היבשת.2
 מצוקי החוף והאדם, החוף.3
. כלכלית וחברתית, וחשיבות אקולוגית, תהליכים, שפכי הנחלים לים – איומים.4
. מושב סגור – שפך נחל דליה – מפגש בעלי עניין ומקבלי החלטות.5
:למייל

,28/2/2022  עד לתאריך,הנכם מוזמנים להגיש תקצירים בתחומים אלה
shiri.zemahshamir@idc.ac.il

,רקע:  על התקציר לכלול את כל המרכיבים הבאים.עדיפות תינתן לתקצירים של מחקרים מדעיים
. מילים400  אורך התקציר עד, דיון ומסקנות, תוצאות,שיטות
The Israeli EEZ of the Levantine basin contains various benefits for multiple users,
including energy resources, maritime traffic and trade. It also supports ecosystems and
a biodiversity which form the basis of welfare for society. The multiplicity of users,
coupled with trends such as the increased exploitation of natural resources and climate
change phenomena, call into question the future supply of these benefits.
The aim of the conference is to shed light on various aspects of environment, security
and economic effects on the deep sea, the continental shelf, the coast and the
connectivity to stream estuaries.

The conference will be divided into five research topics:
1. The Mediterranean deep sea
2. The Mediterranean continental shelf
3. The coastline, the cliffs and human well-being.
4. Estuaries and the sea- threats, challenges and ecological, economic and social
importance.
5. Closed session – Nahal Dalia estuary – stakeholders and policymakers 1st meeting

We invite you to submit abstracts on these themes by 28 February 2022 to
shiri.zemahshamir@idc.ac.il
Preference will be given to scientific studies. The abstract must include the following
components: background, methods, results, discussion and conclusions. Maximum
length of abstracts: 400 words.

