פרופ' אביגדור אבלסון
אני אקולוג ימי באוניברסיטת ת״א .מזה למעלה משלושים שנה אני עוסק באקולוגיה כתחביב,
מקצוע וייעוד בחיים .את השכלתי רכשתי באוניברסיטה העברית בירושלים ,אוניברסיטת ת״א
ואוניברסיטת סטנפורד בקליפורניה .במהלך שני העשורים האחרונים אני מקדיש את זמני
ומרצי לתחום המחקר והוראת מדעי הסביבה ואקולוגיה ובצדדים היישומיים של פתרון בעיות
סביבתיות ,החל משמירת טבע ,דרך שיקום אקולוגי וכלה ביישומים אשר נותנים מענה לבעיות
סביבתיות רחבות היקף (כגון :חקלאות ימית מקיימת ,״חקלאות מדויקת״ ,ותיירות אקולוגית).
בתור פעיל סביבתי ואקולוג במקצועי שעוסק רבות גם בהוראה ,אני מאמין שיש ביכולתי לסייע
בקידום המטרות של האגודה וקידום התחום הסביבתי בקרב הציבור ,וחשבתי שהגיעה העת
לתרום ״לביתנו״ .המטרה העיקרית שלי היא לנסות ולקדם את הנושא של ׳המודעות
הסביבתית׳ בקרב הציבור הרחב ,בעיקר הדורות הצעירים ,שהוא קריטי לשינוי דעת קהל,
עיצוב מדיניות ודחיפת חוקים הנוגעים לשמירת טבע ,קיימות ושיפור המצב של הסביבה.
ד"ר קרן אגאי שי
שמי קרן אגאי-שי ,אני גרה בגליל וחברת סגל בפקולטה לרפואה בצפת על שם עזריאלי,
באוניברסיטת בר-אילן .אני אפידמיולוגית סביבתית ,חוקרת את הקשר בין חשיפות סביבתיות
מועילות ומזיקות במהלך החיים ובריאות היילוד ,הילד והמבוגר .אני חברה באגודה הישראלית
לאקולוגיה ומדעי הסביבה משנת ( 2010לא ברצף) .פרופסור חגי לוין ,חבר וועד בשנים
האחרונות ,פנה אליי לאחרונה לאור סיום הקדנציה שלו כדי שאגיש את מועמדתי לוועד.
אני שמחה להגיש את מועמדותי לחברות בוועד .אני רואה חשיבות בתרומתי להרכב הוועד
כחוקרת המתמחה בנושאי בריאות וסביבה .במידה ואבחר אשמח לתרום מזמני לקדם את
מטרות האגודה ובמיוחד את העמקת הידע והגברת המודעות הציבורית לתחום בריאות
וסביבה ולחשיבותו ,לסייע ביצירת חיבורים בין אנשי מדע בתחום למקבלי ההחלטות והנגשת
הידע המדעי הקיים בפני קובעי המדיניות בנושאי בריאות וסביבה בישראל .תחום נוסף שארצה
לקדם הנו ,חיבור הציבור הרחב לתחומים אלו וכיצד ניתן להניע שינויים התנהגותיים לא דרך
אכיפה ,הפחדה או הסברה.
מאז שאני זוכרת את עצמי ריתקו אותי הקשר בין הטבע והאדם וההשפעות ההדדיות שלהם.
חלומי תמיד היה להיות חוקרת שתוביל לשיפור איכות חיי האדם ואיכות הסביבה.
המסלול שהוביל אותי להיות חוקרת באקדמיה לא היה ישיר .למדתי לתואר ראשון ושני בתכנית
ללימודי סביבה וסיימתי את התואר השני במחלקה לאקולוגיה מיקרוביאלית באוניברסיטה
העברית .למרות שנהניתי בלימודים ,לא מצאתי את ייעודי בתחום .עבדתי מספר שנים
בתעשייה ורק בשנת  ,2006לאחר שנתקלתי לראשונה בתחום האפידמיולוגיה הסביבתית
ידעתי שמצאתי את התחום שאני רוצה להקדיש לו את חיי.
אפידמיולוגיה סביבתית משלבת מספר תחומי-ידע ,בין היתר ,גיאוגרפיה ,רפואה ,ביולוגיה,
בריאות הציבור ,סטטיסטיקה ומדעי הסביבה.
במהלך הדוקטורט באוניברסיטת חיפה ,ופוסט-הדוקטוראט בברצלונה ) (ISGlobalחקרתי את
ההשפעות הסביבתיות (כימיקלים ,זיהום אוויר ,גלי חום וסביבה בנויה) על בריאות ילדים
וילודים בארץ ובברצלונה .חזרתי לישראל לתכנית ממשק שהיוותה המשך ישיר להכשרתי
האקדמית ולעבודתי בקואליציה לבריאות הציבור במטרה לקדם את בריאות הציבור בישראל.
תפקידי כעמיתת ממשק היה כיועצת מדעית לפרופסור איתמר גרוטו ,ראש שרותי בריאות
הציבור דאז ומשנה למנכ"ל משרד הבריאות.
במהלך השנים ,עבדתי והתנדבתי בארגונים שונים העוסקים בנושאי סביבה ואקולוגיה
(המארג ,אל"ס הקואליציה לבריאות הציבור).

במסגרות אלו וגם בהיותי חברת סגל ,כתבתי והצגתי ניירות עמדה ,דוחות מדעיים וחוות דעת
שמטרתן לקדם את בריאות הציבור בהקשר הסביבתי בוועדות בכנסת ובוועדות ממשלתיות
בין-משרדיות .אני רואה באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה כוח חשוב ומניע
לקידום תחומי האקולוגיה והסביבה בישראל בכלל ובפרט בתחום בריאות וסביבה שבו אני
מתמחה.
פרופ' יונתן בלמקר
הנני חוקר בבית הספר לזואולוגיה ובמוזיאון הטבע על שם שטייהרדט באוניברסיטת תל אביב.
אני עוסק באקולוגיה ,שמירת טבע והבנת הגורמים המשפיעים על מגוון מינים בארץ ובעולם.
אני מתמחה במערכות ימיות ,בדגש על השפעות דיג ,שינויי אקלים ומינים פולשים וההשפעה
האנושית על תהליכים אקולוגים .אולם ,איני מוגבל רק למערכות ימיות ואני עוסק רבות גם
בתחומים משיקים במערכות יבשתית (כולל יונקים וציפורים) .בנוסף ,אני מנסה לענות על
שאלות בסיסיות באקולוגיה הקשורות להבנת הגורמים המשפיעים על מגוון המינים תוך שימוש
בכלים הקשורים למדע אזרחי .שמירת טבע חשובה לי וקרובה מאוד לליבי ,ואני מכיר היטב
את האגודה הישראלית לאקולוגיה וסביבה ומכיר ומוקיר את פועלה.
אני מאמין שפיתרון הבעיות האקולוגיות והסביבתיות שניצבות בפני ישראל יתכנו רק
מאינטראקציה אינטרדיסיפלינרית בין ידע מדעי אקולוגי ותחומים משיקים כגון ניהול,
סוציולוגיה ,כלכלה ומשפט .מכיוון שאני מגיע עם אוריינטציה אקולוגית ,ובמיוחד מהתחום הימי
שלפי דעתי נמצא בתת-ייצוג ,אוכל לייצג נקודת מבט חשובה בפעילות האגודה.
ד"ר חנית בן ארי
כבוגרת 'ממשק' השתלבתי במשרד האנרגיה כיועצת לסמנכ"ל תשתיות אנרגיה ומים ,בהמשך
מוניתי ליועצת בכירה למנכ"ל משרד האנרגיה דאז ,שאול מרידור (היום ראש אגף התקציבים
במשרד האוצר) ,קודמתי ליועצת בכירה של שר האנרגיה הנוכחי ,דר' יובל שטייניץ ,והיום אני
ממלאת תפקיד באגף מדיניות ואסטרטגיה במשרד האנרגיה כאחראית על תכנון מדיניות ארוך
טווח .במסגרת התפקיד הנוכחי ,אני מובילה את התכנית האסטרטגית לקביעת יעדי משק
האנרגיה עד לשנת  ,2050פרויקט המשלב בעלי עניין שונים ,אנשי מדע ,המגזר הפרטי ,גופים
ללא מטרות רווח וכמובן גורמי הממשלה השונים.
במהלך חמש השנים במשרד האנרגיה ,נבחרתי להשתתף בתכנית המנהיגותית של מחלקת
המדינה האמריקאית ) (IVLPובשתי תכניות דגל של משרד האנרגיה לאיתור הנהגת העתיד,
תכנית "ברושים" לפיתוח העתודה הניהולית והתכנית לניהול אסטרטגיה ומדיניות ציבורית.
כמי שחונכה על עקרונות מדעיים ומשרתת בתפקידי מפתח ולצד קובעי המדיניות ברמות
הבכירות ביותר ,חשוב לי לחזק את הקשר בין הידע המדעי הקיים לבין ההחלטות המדיניות
המתקבלות בפועל.

ד"ר תמרה לוטנר לב
אני בוגרת תכנית ממשק של האגודה ,והיום עובדת במשרד המשפטים תחת המשנה ליועץ
המשפטי לממשלה (משפט כלכלי) ,כאחראית על נושא הגנת הסביבה ,תחבורה ,ורגולציית
האזורים ימיים .בנוסף אני מלמדת באוניברסיטת תל אביב קורסים במשפט סביבתי (בבי"ס
פורטר ,ובפקולטה למשפטים).
אני בעלת תואר ראשון במשפטים ובלימודים ספרדיים ולטינו-אמריקאים (העברית) ,תואר שני
במדיניות ציבורית (אוניברסיטת תל אביב) ,ודוקטורט במשפטים (מרכז מיתר ללימודי משפט
מתקדמים ,אוניברסיטת תל אביב) .המחקר שלי לדוקטורט עסק ברגולציה סביבתית של קידוחי
גז ונפט ,ובמסגרתו ביליתי שנתיים כחוקרת אורחת באוניברסיטת קליפורניה בברקלי.
במסגרת עיסוקי בעשור האחרון במחקר ובקידום מדיניות סביבתית בישראל ,רכשתי
פרספקטיבות שונות ומשמעותיות בתחום  -ממשלתית ,אקדמית ואזרחית .מתוך ועל בסיס
העיסוק הזה אני מבקשת להצטרף ולתרום לעבודת האגודה ולסייע לה להמשיך להתפתח
בכיוונים הרלוונטיים ,האקטואליים והחשובים ביותר שעל סדר היום המדעי והסביבתי בישראל.
העיסוק שלי במדיניות סביבתית כלל וכולל את הסביבה במובנה הרחב – החל משמירת טבע,
ניהול פסולת ,והפחתת זיהומים ,דרך מדיניות תכנון אנרגיה ,ותחבורה ,ועד מדיניות חדשנות
טכנולוגית ושימושים אפשריים בה למטרות של אסדרה ,תכנון וטיוב המציאות הסביבתית
בישראל .אני סבורה שרוחב זה תואם את תפיסת הסביבה של האגודה ואת שאיפותיה ,ויכול
לתרום לעבודת האגודה היום ,ולבחינה ובחירה של כיווני עבודה עתידיים.
ברמה האישית אציין שהאגודה היתה עבורי גשר איכותי ,יציב ומשמעותי ביותר ,שהוביל אותי
מהעולם האקדמי לעולם המדיניות והממשל .אני אשמח מאוד להחזיר לאגודה ולאנשיה תודה,
בכך שאתרום לה ככל יכולתי מהידע ,הקשרים והכישורים שצברתי בנושאים הרלוונטיים.
מר טל רונן
מנכ׳׳ל ושותף מייסד של המרכז לאתחול ושגשוג ( ,)YKCenterלצד הפרופסור יהודה כהנא.
טל הוא מייסד ומוביל בתחום האימון העסקי בישראל ,ומחלוצי התחום בעולם כולו .טל עשה
קריירה מרשימה כ Excutive Coach-של דמויות מובילות בארץ ובעולם .הקריירה כללה
שמות ודמויות מפתח בשוק הישראלי ,ביניהם הנשיא שמעון פרס ,אותו ליווה שנים רבות.
המנהלים והמובילים איתם עבד הובילו מהלכים פורצי דרך ומשני מציאות בכלכלה הישראלית
ובעולם.
בין השנים  1989-2013ליווה ועבד עם חברות וארגונים כמו UBS Bank, McCann
 ,Erikson, Arison Group, Motorolla, NICE, Intel, Coca Colaשטראוס ,מגדל ,כי׳׳ל,
מנורה ועוד .את עולם האימון העסקי עזב על מנת לפתח מתודולוגיות של טרנספורמציה שניתן
להכיל על כל מערכת בכל רמה שהיא .ב 7-שנים האחרונות טל מוביל ומנהל את הפעילות
של  .YKCenterמגזין  Lifestyleכתב על כך ש״טל רונן הוא פני השינוי״ (“The Face of
)” .Changeטל עובד על מנת להבטיח את המשך קיומו של המין האנושי והבטחת השגשוג
של הדורות הבאים.

ד"ר לי רכט
מילדות חונכתי על ערכים של קיימות ,צרכנות מושכלת ומחשבה על הדורות הבאים ,מה
שהוביל אותי לכך שבמהלך חיי הבוגרים אני מקדמת נושאים אלו דרך חינוך ,יצירת שיתופי
פעולה וקידום חדשנות במגזרים השונים :בתעשייה ,באקדמיה ,במגזר השלישי ובממשלה.
אני בוגרת תואר ראשון בטכנולוגיה של מזון מהאוניברסיטה העברית ואת לימודי המאסטר
ודוקטורט שלי השלמתי במכונים לחקר המדבר של אוניברסיטת בן גוריון בנגב בתחום של
ביוטכנולוגיה של מיקרו-אצות ,שם חקרתי לראשונה את עולם האנרגיות המתחדשות .במהלך
לימודי הדוקטורט ,סיימתי תואר שני נוסף במנהל עסקים ,בהתמחות של אסטרטגיה וניהול
בינלאומי ,כי הבנתי שעם סיום לימודי ,אני רוצה לעסוק בחיזוק הקשר בין העולם העסקי לעולם
הטכנולוגי ומחקרי וכך אני עושה עד היום.
בימים אלו אני מנהלת קיימות בחברת אלף פארמס ,שמפתחת שיטה לייצור בשר מתורבת
ללא פגיעה בבעלי חיים ,ללא אנטיביוטיקה ובמינימום טביעת רגל סביבתית .כחברה שעתידה
להיות יצרן מזון ,אנו מובילים את הדרך לבניית מערכת מזון חסינה .כמו כן ,אני שותפה בחברת
בוטיק משפחתית לבנקאות השקעות ומובילה את תחום ה Sustainable Finance -הכולל
ליווי הלקוחות שלנו עד להכרה בקיימות כמנוע לצמיחה כלכלית ולקידמה .אני מתנדבת בזמני
החופשי כמנטורית במסגרות חינוכיות שונות ,הן לשתי תוכניות לימוד בית ספריות בתחום
המזון וחלל (דרך מרכז רמון) והן לשני אקסלרטורים טכנולוגיים (תכניות האצה לסטארט-אפים
של מיקרוסופט אימפקט והאוניברסיטה העברית) ומלווה יזמים בתחילת דרכם.
כבוגרת תכנית ממשק ,מחזור ד' ( ,)2014-2015הכרתי את פעילות האגודה הישראלית
לאקולוגיה ולמדעי הסביבה ונחשפתי לחשיבות בשילוב מדע בתהליכי קבלת החלטות
ממשלתיות והבניית מדיניות ארוכת שנים .לכבוד הוא לי להגיש מועמדות לוועד המנהל
ולתרום את חלקי עם ניסיון בינתחומי של מעל  15שנה בתחומי סביבה וקיימות מתוך
האקדמיה ,ממשל ,עמותות ציבוריות ,ובשנים האחרונות עם דגש נרחב בתעשייה הפרטית.

פרופ' מרדכי (מוטי) שכטר
בתוקף חברותי האקדמית בחוג לכלכלה באוניברסיטת חיפה ,כיהנתי בתפקידים הבאים- :
יו"ר ארגון הסגל האקדמי הבכיר
 דיקן המחקר רקטור ראש החוג לכלכלהראשונים
 בשנות ה 80-הקמתי את המרכז לחקר משאבי טבע וסביבה (מחקריםעסקו בזיהום האוויר במפרץ חיפה ,ובאיכות המים במוביל הלאומי השני ממפעלי שפד"ן)
 בשנות ה 90-יסדתי את החוג לניהול משאבי טבע וסביבה (שהכשיר עד כה למעלהמ 30-מחזורי בוגרים) .זהו חוג לתארים גבוהים ( MScודוקטורט) .כיהנתי כראש החוג.
 בשנים  2000-2005כיהנתי כנשיא המכללה האקדמית תל-חי בשנים  2005-2009יסדתי את ביה"ס לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליהוכיהנתי כדיקן.
 כיהנתי כחבר הועד המנהל של החברה להגנת הטבע כיהנתי כיו"ר מועצת המנהלים של רשות הטבע והגניםבמשך שנות פעילותי האקדמית

