
עיט זהוב, מין בסכנת הכחדה בישראל, בתעופה מעל הר הנגב. צילום: יואב פרלמן

מרכז הצפרות הישראלי

משרד החינוך

אולם סמולרש, אוניברסיטת תל אביב
ח' חנוכה, ב' בטבת תש"ף, 30 דצמבר 2019
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התכנית

התכנסות08:30-09:30
תערוכת ציורים וכרזות 

מושב פתיחה: 09:30-10:20
מנחים: פרופ' יוסי לשם, דן אלון

סרטון פתיח "האח הגדול"- לקט קטעים מהמצלמות בשידור ישיר

קטע נגינה – קובי רואה ולהקתו

ברכות:
פרופ' עבדאלסלאם עאזם - דקאן הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל אביב  

פרופ' יוסי בן ארצי - יו"ר הועד המנהל של החברה להגנת הטבע 
אלוף )מיל'( דורון אלמוג - יו"ר קרן הדוכיפת 

טקס הענקת מלגות על שם:
רב”ט איל הפטר – איש שריון שנפל במלחמת יום הכיפורים, 1973

רס”ן גידי זכאי – טייס מסוקי קרב שנפל בעת מילוי תפקידו, דצמבר, 1990
סרן ערן שמיר – סגן מפקד סיירת הצנחנים שנפל בקרב עם מחבלים בלבנון, מאי 1997

רס”ל מוטי בחרי – איש הצנחנים שנפל בלבנון בשנת 1984

הכרזת הצפר "המתמיד" שתרם לנושא הצפרות בעבודת שדה ללא רקע אקדמאי,
תרומת משפחת כפיר – קופפרשמיד

זרזיר הארבה. צילום: אייל ברטוב



מושב בוקר – יו”ר דב חנין

רב אלוף )מיל'( גדי איזנקוט- צבא ההגנה לטבע, מיזם פורץ דרך 10:20-10:50

כנען קירשנבאום - אהבתו של אבי, מוטי, לצפרות בישראל ובעולם 10:50-11:20

ד"ר יואב פרלמן - שינויים ותמורות במצב ציפורי ישראל 1979-2019 11:20-11:50

פרופ' אוריאל ספריאל – הקמת חוג הצפרות הראשון בישראל 11:50-12:20

הפסקת צהריים12:20-14:00

מושב אחר צהריים – יו"ר – איריס האן, מנכ"לית החברה להגנת הטבע 

תעודת הערכה ל"צפר הצעיר" על שם עמית גפן14:00-14:10
תעודת הערכה ל"מתנדב המצטיין" על שם סורל ריטר

 אלן קסל, עמיר בלבן וד"ר גדעון פרלמן - 25 שנה לתחנה לחקר ציפורי ירושלים 14:10-14:35
ע"ש נילי ודוד

לקט הרצאות TED בנושאי חינוך וקהילה14:35-15:05
 ד"ר אירית שדה – שיטות מחקר בלימודי הביולוגיה, גל קרויטרו, אילת - מרחק

בריחה של חופמאים, אורנה גמר – סיכום עשור "כן לציפור" , רנא פארס, חורפיש - 
 השוואת מגוון מיני הציפורים בין חצר בית הספר לבין החורש הטבעי בקרבת מקום,

ד"ר יהודה בן חור – מצפרות מקצועית לצפרות עממית שווה לכל נפש

ד"ר גדעון פרלמן - 25 שנות טיבוע בתחנה לחקר ציפורי ירושלים ע"ש נילי ודוד15:05-15:35

דן אלון - מה צריך לקרות כדי שבעוד 40 שנה ישראל תמשיך להיות מקום טוב לציפורים? 15:35-16:05

פרופ' יוסי לשם - הישגים וכישלונות בארבעה עשורי פעילות הצפרות בישראל 16:05-16:35

חטפית טורקית. צילום: הדורם שיריחי
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 .teleteva@spni.org.il הרשמה: טלטבע: 03-6388688 | פקס. 03-5374302 | דוא"ל
 www.birds.org.il :ניתן לרכוש כרטיסים גם באתר הצפרות הישראלי

  www.teva.org.il :ובאתר האינטרנט של החברה להגנת הטבע

 עלות השתתפות ביום העיון 40 ₪ 
לחברי החברה להגנת הטבע, לסטודנטים, לסגל של אוניברסיטת תל אביב,

ולחברי עמותת חיל האוויר - 30 ₪ 
לחיילי וקציני צה"ל במדים - הכניסה חופשית )יש להירשם מראש!(

סלעית לבנת כנף. צילום: הדורם שיריחי

מידע נוסף: מרכז הצפרות הישראלי והמרכז הבינלאומי לחקר נדידת הציפורים בלטרון
 www.birds.org.il :כתובתנו באינטרנט

ליום העיון לא ניתן להכנס עם רכב. ניתן להחנות במגרשים החיצוניים שמסביב לאוניברסיטה, ליד 
שער 4, 2 דקות הליכה מהאולם. יש להמנע מהגעה עם כלי נשק.

mailto:teleteva@spni.org.il

