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 )מימי עיון והרצאות ברשת( מרכז הצפרות בחברה להגנת הטבע –הרצאות ביוטיוב בדגש ציפורים 

 

משך  מסגרת מרצה שם ההרצאה  
 הזמן

 לינק

שמירת טבע   
 וטיבוע

משרד החינוך  נועם וייס
תוכנית חקר 

 ציפורים

11 
 דקות

https://www.youtube.com/watch?v=nHKGBVvMlOg&feature=youtu.be 
 

התאמת   
ציפורים 
 לסביבתן

משרד החינוך  נועם וייס
תוכנית חקר 

 ציפורים

11 https://www.youtube.com/watch?v=IUqGjyKlS34&feature=youtu.be 
 

משרד החינוך  נועם וייס ציפורים נודדות  
תוכנית חקר 

 ציפורים

11 nhjA&feature=youtu.be-https://www.youtube.com/watch?v=Wna7EH 
 

נדידת   
 הציפורים

משרד החינוך  נועם וייס
תוכנית חקר 

 ציפורים

11 eature=youtu.benhjA&f-https://www.youtube.com/watch?v=Wna7EH 
 

הנשר הפרס "  

 והעזניה" 
 

פרופ' יוסי 
 לשם

 אקדמיה ברשת
 משרד החינוך

11.14 https://www.youtube.com/watch?v=D71eWiXYQPM 

 p_oo-https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB_wsOg4gw3ZpoMPPOvZNQTL  לצפרות  53-ה יום העיון   

כיצד משפיעה   
תזונה מצוף 

פרחים על 
התפוצה של 

הצופית ואוכלי 
 צוף 

פרופ  יורם 
 יום טוב

תי יום עיון  השנ
 לצפרות 53ה

41 p_oo&index=8&t=0s-https://www.youtube.com/watch?v=ex5WN5lmkNg&list=PLNiWLB_wsOg4gw3ZpoMPPOvZNQTL 

פורטל הצפרות   
ככלי להבנת 

יום עיון  השנתי  דר דן אלון
 לצפרות 53ה

41.32 &index=10p_oo-pQA&list=PLNiWLB_wsOg4gw3ZpoMPPOvZNQTL-https://www.youtube.com/watch?v=YDDFyGt 

https://www.youtube.com/watch?v=nHKGBVvMlOg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nHKGBVvMlOg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nHKGBVvMlOg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IUqGjyKlS34&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IUqGjyKlS34&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IUqGjyKlS34&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IUqGjyKlS34&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Wna7EH-nhjA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Wna7EH-nhjA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Wna7EH-nhjA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Wna7EH-nhjA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Wna7EH-nhjA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=D71eWiXYQPM
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB_wsOg4gw3ZpoMPPOvZNQTL-p_oo
https://www.youtube.com/watch?v=ex5WN5lmkNg&list=PLNiWLB_wsOg4gw3ZpoMPPOvZNQTL-p_oo&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=YDDFyGt-pQA&list=PLNiWLB_wsOg4gw3ZpoMPPOvZNQTL-p_oo&index=10
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משך  מסגרת מרצה שם ההרצאה  
 הזמן

 לינק

מצב הציפורים 
 בישראל

אלופי הנדידה   
כמיזם חדשני 

 CAPEבעקבות 
MAY 

יום עיון  השנתי  יהונתן מירב
 לצפרות 53ה

42.12 p_oo&index=11-=PLNiWLB_wsOg4gw3ZpoMPPOvZNQTLhttps://www.youtube.com/watch?v=T4HWXqvyZF8&list 

מהקולברי ועד   
 היען

פרופ עמוס 
 הר

יום עיון  השנתי 
 לצפרות 53ה

42.51 p_oo&index=9&t=0s-https://www.youtube.com/watch?v=F88uF77CE7s&list=PLNiWLB_wsOg4gw3ZpoMPPOvZNQTL 

תמורות בעולם   
 העופות 

יום עיון  השנתי  דר עוזי פז
 לצפרות 53ה

44.12 p_oo&index=10&t=0s-_cO_1SZ0&list=PLNiWLB_wsOg4gw3ZpoMPPOvZNQTL-https://www.youtube.com/watch?v=1l 

סרטון מחזור   
קינון של אח 

 ונץ מצוי

  X  יום עיון  השנתי
 לצפרות 53ה

4.35 p_oo&index=14-https://www.youtube.com/watch?v=LEC250hcelQ&list=PLNiWLB_wsOg4gw3ZpoMPPOvZNQTL 

שנות  41סיכום   
 טיבוע

דר גדעון 
 פרלמן

יום עיון  השנתי 
 לצפרות 53ה

45.55 p_oo&index=16-https://www.youtube.com/watch?v=GJQ1GtHQwf8&list=PLNiWLB_wsOg4gw3ZpoMPPOvZNQTL 

ויהי חושך   
שימור הלילה 

 עבור עולם החי

יום עיון  השנתי  נועם לידר
 לצפרות 53ה

42.44 p_oo&index=17-https://www.youtube.com/watch?v=BwPzuEhnAI4&list=PLNiWLB_wsOg4gw3ZpoMPPOvZNQTL 

קרים עטלפי הח  
 במוצבי הבקעה

יום עיון  השנתי  ערן עמיחי
 לצפרות 53ה

11.13 dex=18p_oo&in-https://www.youtube.com/watch?v=8PzV4HP7cfk&list=PLNiWLB_wsOg4gw3ZpoMPPOvZNQTL 

עטלפי החקרים   
 במוצבי הבקעה

שמוליק 
 ידוב

יום עיון  השנתי 
 לצפרות 53ה

15.51  

נתונים   
חדשניים 

בשימוש בדה 
 לוגרים

דר מוטי 
 צרטר

יום עיון  השנתי 
 לצפרות 53ה

14.11 p_oo&index=20-https://www.youtube.com/watch?v=ShGXDD3M9mg&list=PLNiWLB_wsOg4gw3ZpoMPPOvZNQTL 

נתונים   
חדשניים 

בשימוש בדה 
 לוגרים

גלעד דר 
 פרימדן

יון  השנתי יום ע
 לצפרות 53ה

11.11 p_oo&index=21-https://www.youtube.com/watch?v=NHEIfU7QTJM&list=PLNiWLB_wsOg4gw3ZpoMPPOvZNQTL 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T4HWXqvyZF8&list=PLNiWLB_wsOg4gw3ZpoMPPOvZNQTL-p_oo&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=F88uF77CE7s&list=PLNiWLB_wsOg4gw3ZpoMPPOvZNQTL-p_oo&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=1l-_cO_1SZ0&list=PLNiWLB_wsOg4gw3ZpoMPPOvZNQTL-p_oo&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=LEC250hcelQ&list=PLNiWLB_wsOg4gw3ZpoMPPOvZNQTL-p_oo&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=GJQ1GtHQwf8&list=PLNiWLB_wsOg4gw3ZpoMPPOvZNQTL-p_oo&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=BwPzuEhnAI4&list=PLNiWLB_wsOg4gw3ZpoMPPOvZNQTL-p_oo&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=8PzV4HP7cfk&list=PLNiWLB_wsOg4gw3ZpoMPPOvZNQTL-p_oo&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=ShGXDD3M9mg&list=PLNiWLB_wsOg4gw3ZpoMPPOvZNQTL-p_oo&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=NHEIfU7QTJM&list=PLNiWLB_wsOg4gw3ZpoMPPOvZNQTL-p_oo&index=21
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משך  מסגרת מרצה שם ההרצאה  
 הזמן

 לינק

       

 gtWpH6gi8bOTI7YV-https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB_wsOg4Ftkh   לצפרות  53-יום העיון ה  

הדורם  לילית המדבר  
 שיריחי

 52-יום העיון ה
 לצפרות

51.52 gtWpH6gi8bOTI7YV&index=6&t=0s-https://www.youtube.com/watch?v=pLasdmAKlcI&list=PLNiWLB_wsOg4Ftkh 

העופות   
הדורסים 
בישראל 

 תמונת מצב

 52-העיון היום  אסף מרוז
 לצפרות

43.32 gtWpH6gi8bOTI7YV&index=6-https://www.youtube.com/watch?v=FoYnQUhbx_0&list=PLNiWLB_wsOg4Ftkh 

שלדג הוא   
שלך, 

 סולובייצ'יק הוא
 טויטו

דר אבשלום 
 קור

 52-יום העיון ה
 לצפרות

45.12 gtWpH6gi8bOTI7YV&index=7-https://www.youtube.com/watch?v=QQ8d73KHDYs&list=PLNiWLB_wsOg4Ftkh 

מיני  2י גילו  
 סהרונים

 52-יום העיון ה נעם וייס
 לצפרות

12.11 gtWpH6gi8bOTI7YV&index=11-Y95sWXZE&list=PLNiWLB_wsOg4Ftkh-https://www.youtube.com/watch?v=_3 

אסטרטגיית   
 הנדידה של

 חסידות צעירות

 52-יום העיון ה שי  רוטיץ'
 לצפרות

42.11 H6gi8bOTI7YV&index=12gtWp-https://www.youtube.com/watch?v=3_pa5OegSt4&list=PLNiWLB_wsOg4Ftkh 

רביית   
השחפיות 

 בישראל נתונים

ענבל 
 גולדשטיין

 52-יום העיון ה
 לצפרות

42.12 gtWpH6gi8bOTI7YV&index=13-list=PLNiWLB_wsOg4Ftkhhttps://www.youtube.com/watch?v=94K5RKT5QOA& 

טורבינות רוח   
 פוטנציאל הנזק

דר חגית 
 אולנובסקי

 52-יום העיון ה
 לצפרות

42.12 gtWpH6gi8bOTI7YV&index=14-m/watch?v=txo1ROiWttc&list=PLNiWLB_wsOg4Ftkhhttps://www.youtube.co 

מיזמי חינוך   
בלמידה 

שיתופית 
 בלימודי מדע

פרופ יוסי 
לשם  הדס 
כץ שדה חן 

שלומית 
 ליפשיץ

 52-יום העיון ה
 לצפרות

44.41 gtWpH6gi8bOTI7YV&index=15-WyT8rl4&list=PLNiWLB_wsOg4Ftkh-https://www.youtube.com/watch?v=cb4 

       

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB_wsOg6EX_tEefdCcFTPC3FVNN7N  לצפרות 53-ה יום עיון   

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB_wsOg4Ftkh-gtWpH6gi8bOTI7YV
https://www.youtube.com/watch?v=pLasdmAKlcI&list=PLNiWLB_wsOg4Ftkh-gtWpH6gi8bOTI7YV&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=FoYnQUhbx_0&list=PLNiWLB_wsOg4Ftkh-gtWpH6gi8bOTI7YV&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=QQ8d73KHDYs&list=PLNiWLB_wsOg4Ftkh-gtWpH6gi8bOTI7YV&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=_3-Y95sWXZE&list=PLNiWLB_wsOg4Ftkh-gtWpH6gi8bOTI7YV&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=3_pa5OegSt4&list=PLNiWLB_wsOg4Ftkh-gtWpH6gi8bOTI7YV&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=94K5RKT5QOA&list=PLNiWLB_wsOg4Ftkh-gtWpH6gi8bOTI7YV&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=txo1ROiWttc&list=PLNiWLB_wsOg4Ftkh-gtWpH6gi8bOTI7YV&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=cb4-WyT8rl4&list=PLNiWLB_wsOg4Ftkh-gtWpH6gi8bOTI7YV&index=15
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB_wsOg6EX_tEefdCcFTPC3FVNN7N
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משך  מסגרת מרצה שם ההרצאה  
 הזמן

 לינק

שנות  41  
 פורשים כנף

אוהד 
 הצופה

יום עיון השנתי 
 51-ה

44.11  https://www.youtube.com/watch?v=aW5tJSATuGs&list=PLNiWLB_wsOg6EX_tEefdCcFTPC3FVNN7N&index=6&t=0s 

השבת   
הפרסים 
 לאלפים

פרופ 
ארלטז 
 משוויץ

יום עיון השנתי 
  51-ה

44.11 https://www.youtube.com/watch?v=YDzBkCqn_LM&list=PLNiWLB_wsOg6EX_tEefdCcFTPC3FVNN7N&index=6 

מצלמות אונליין   
יטי בקיני עקב ע

 וחיוויאי

יום עיון השנתי  דר פרידמן
  51-ה

13.51 https://www.youtube.com/watch?v=0x3f3dxOsug&list=PLNiWLB_wsOg6EX_tEefdCcFTPC3FVNN7N&index=7 

פי הנדידה אלו  
 CAPEאילת 
MAY 

יום עיון השנתי  יהונתן מירב
  51-ה

41.35 index=9https://www.youtube.com/watch?v=O0ehaps7PmE&list=PLNiWLB_wsOg6EX_tEefdCcFTPC3FVNN7N& 

קבלת החלטות   
במעוף דאייה 

 גלישה

דר רואי 
 הראל

יום עיון השנתי 
  51-ה

44.35 list=PLNiWLB_wsOg6EX_tEefdCcFTPC3FVNN7N&index=10https://www.youtube.com/watch?v=JGSWIKJ2H8M& 

בית חולים   
 לחיות הבר

דר גילי 
אנגליסטר 

דר אריאלה 
 רוזנצוויג

יום עיון השנתי 
  51-ה

41.14 https://www.youtube.com/watch?v=wBFbccS2nMI&list=PLNiWLB_wsOg6EX_tEefdCcFTPC3FVNN7N&index=11 

פרויקט הדגרת   
ביצי נשרים, 
 גידול גוזלים

דר אביטל 
פז ודר מיכל 

 ארז

יום עיון השנתי 
  51-ה

45.32 https://www.youtube.com/watch?v=Ql9rco4k7dg&list=PLNiWLB_wsOg6EX_tEefdCcFTPC3FVNN7N&index=12 

ישראל   
 הפראית 

יום עיון השנתי  אייל ברטוב
  51-ה

52.52 https://www.youtube.com/watch?v=K8_OhuekhAI&list=PLNiWLB_wsOg6EX_tEefdCcFTPC3FVNN7N&index=13 

       

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB_wsOg4P73lz76oBwHGuQ0gR7Dsf   לצפרות 53-ה יום העיון   

איך ציפורים   
מצילות את 

 העולם

 https://www.youtube.com/watch?v=iw1qP2WxF50&list=PLNiWLB_wsOg4P73lz76oBwHGuQ0gR7Dsf&index=6&t=1069s 12.11  54-יום העיון ה לארס

יהודים ציפורים   
 חיות וצמחים

 https://www.youtube.com/watch?v=lbHF_VLi1Q4&list=PLNiWLB_wsOg4P73lz76oBwHGuQ0gR7Dsf&index=6 43.1  54-יום העיון ה מאיר שלו

https://www.youtube.com/watch?v=aW5tJSATuGs&list=PLNiWLB_wsOg6EX_tEefdCcFTPC3FVNN7N&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=YDzBkCqn_LM&list=PLNiWLB_wsOg6EX_tEefdCcFTPC3FVNN7N&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=0x3f3dxOsug&list=PLNiWLB_wsOg6EX_tEefdCcFTPC3FVNN7N&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=O0ehaps7PmE&list=PLNiWLB_wsOg6EX_tEefdCcFTPC3FVNN7N&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=JGSWIKJ2H8M&list=PLNiWLB_wsOg6EX_tEefdCcFTPC3FVNN7N&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=wBFbccS2nMI&list=PLNiWLB_wsOg6EX_tEefdCcFTPC3FVNN7N&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=Ql9rco4k7dg&list=PLNiWLB_wsOg6EX_tEefdCcFTPC3FVNN7N&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=K8_OhuekhAI&list=PLNiWLB_wsOg6EX_tEefdCcFTPC3FVNN7N&index=13
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB_wsOg4P73lz76oBwHGuQ0gR7Dsf
https://www.youtube.com/watch?v=iw1qP2WxF50&list=PLNiWLB_wsOg4P73lz76oBwHGuQ0gR7Dsf&index=6&t=1069s
https://www.youtube.com/watch?v=lbHF_VLi1Q4&list=PLNiWLB_wsOg4P73lz76oBwHGuQ0gR7Dsf&index=6
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משך  מסגרת מרצה שם ההרצאה  
 הזמן

 לינק

הערכת סיכונים   
וכלים לקבלת 

 החלטות 

דר נועם 
 לידר

 https://www.youtube.com/watch?v=9LMitr8LL8Y&list=PLNiWLB_wsOg4P73lz76oBwHGuQ0gR7Dsf&index=9 51.31  54-יום העיון ה

גילויים   
מפתיעים 
בצפרות 
 בישראל

 https://www.youtube.com/watch?v=ELLoX2Gdo5M&list=PLNiWLB_wsOg4P73lz76oBwHGuQ0gR7Dsf&index=10 41.1  54-יום העיון ה נדב ישראלי

האם אדום זה   
 הירוק החדש

 https://www.youtube.com/watch?v=eHR4tjU3jP4&list=PLNiWLB_wsOg4P73lz76oBwHGuQ0gR7Dsf&index=11 42.55  54-יום העיון ה אסף מירוז

מה עושות   
התנשמות 

 בלילות

טי דר מו
 צרטר

 https://www.youtube.com/watch?v=gFISiOdP_JQ&list=PLNiWLB_wsOg4P73lz76oBwHGuQ0gR7Dsf&index=12 51.15  54-יום העיון ה

תנועה מקומית   
וגלובלית של 

העגור מין 
 האפור

סאשה 
 פיקרסקי

 wHGuQ0gR7Dsf&index=13KxY&list=PLNiWLB_wsOg4P73lz76oB-https://www.youtube.com/watch?v=ojdakWS 42.14  54-יום העיון ה

       

       

 CWW6zK85E-https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB_wsOg719ZnewgPWGM  פוריםילצ 53-ה יום העיון  

שנות  21  
צפרות שינויים 

 וכלים

פרופ לארס 
 סוונסון

U&list=PLNiWLB_wsOg719ZnewgPWGM-https://www.youtube.com/watch?v=trxBAoQwF- 12.14 52-יום העיון ה
CWW6zK85E&index=5&t=0s 

מעקב אחר   
סיסי חומות 

 והרים

https://www.youtube.com/watch?v=5UkShAThPb4&list=PLNiWLB_wsOg719ZnewgPWGM- 12.34 52-יום העיון ה איתי בלוך
index=5CWW6zK85E& 

מה מתרחש   
 בקיני הסיסים

 index=6CWW6zK85E&-https://www.youtube.com/watch?v=lPBxKobjSck&list=PLNiWLB_wsOg719ZnewgPWGM 14.13 52-יום העיון ה אמנון האן

https://www.youtube.com/watch?v=9LMitr8LL8Y&list=PLNiWLB_wsOg4P73lz76oBwHGuQ0gR7Dsf&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=ELLoX2Gdo5M&list=PLNiWLB_wsOg4P73lz76oBwHGuQ0gR7Dsf&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=eHR4tjU3jP4&list=PLNiWLB_wsOg4P73lz76oBwHGuQ0gR7Dsf&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=gFISiOdP_JQ&list=PLNiWLB_wsOg4P73lz76oBwHGuQ0gR7Dsf&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=ojdakWS-KxY&list=PLNiWLB_wsOg4P73lz76oBwHGuQ0gR7Dsf&index=13
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB_wsOg719ZnewgPWGM-CWW6zK85E
https://www.youtube.com/watch?v=trxBAoQwF-U&list=PLNiWLB_wsOg719ZnewgPWGM-CWW6zK85E&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=trxBAoQwF-U&list=PLNiWLB_wsOg719ZnewgPWGM-CWW6zK85E&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=5UkShAThPb4&list=PLNiWLB_wsOg719ZnewgPWGM-CWW6zK85E&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=5UkShAThPb4&list=PLNiWLB_wsOg719ZnewgPWGM-CWW6zK85E&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=lPBxKobjSck&list=PLNiWLB_wsOg719ZnewgPWGM-CWW6zK85E&index=6


2 
 

משך  מסגרת מרצה שם ההרצאה  
 הזמן

 לינק

ממתקים על   
עצים נדידת 

 הסבכים

https://www.youtube.com/watch?v=Jyc8Zw8KQW0&list=PLNiWLB_wsOg719ZnewgPWGM- 45.13 52-יום העיון ה יהונתן מירב
W6zK85E&index=7CW 

צילום שומר   
טבע אתיקה 

 של צילום

&list=PLNiWLB_wsOg719ZnewgPWGMhttps://www.youtube.com/watch?v=RJu7EBk5Apw- 44.12 52-יום העיון ה משה כהן
CWW6zK85E&index=9 

הרואים את   
הקולות 
 עטלפים

פרופ יורם 
 יום טוב

JMqb4yigdc&list=PLNiWLB_wsOg719ZnewgPWGMhttps://www.youtube.com/watch?v=3- 41.11 52-יום העיון ה
CWW6zK85E&index=10 

השעון הביולוגי   
והשפעתו על 

 נדידת 

פרופ נגה 
-קורנפלד

 שור

https://www.youtube.com/watch?v=8wBeEHpfZWg&list=PLNiWLB_wsOg719ZnewgPWGM- 55.54 52-יום העיון ה
CWW6zK85E&index=11 

השפעת   
האקלים בצפון 
 מזרח אפריקה

https://www.youtube.com/watch?v=1rFjxuF7RKY&list=PLNiWLB_wsOg719ZnewgPWGM- 41.41 52-יום העיון ה מירית אלוני
CWW6zK85E&index=13&t=0s 

       

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB_wsOg71uFj3SwNKBSAfM_4hT3E8  לצפרות 04-ה יום העיון   

צבא הגנה   
 לטבע מיזם

 https://www.youtube.com/watch?v=S64rY9NvZEE&list=PLNiWLB_wsOg71uFj3SwNKBSAfM_4hT3E8&index=5&t=0s 11.44  11-יום העיון ה גדי איזנקוט

שינויים   
ותמורות במצב 

 ציורי ישראל

דר יואב 
 פרלמן

 https://www.youtube.com/watch?v=c7UkWFomUyg&list=PLNiWLB_wsOg71uFj3SwNKBSAfM_4hT3E8&index=6 43.12  11-יום העיון ה

הקמת חוג   
הצפרות 
הראשון 
 בישראל

פרופ 
אוריאל 
 ספריאל

 E&list=PLNiWLB_wsOg71uFj3SwNKBSAfM_4hT3E8&index=7-https://www.youtube.com/watch?v=WSZm95s2V 11.14  11-יום העיון ה

שנה  43  
חקר  לתחנת

 ורי ירושליםפצי

הלן גדעון 
 פרלמן

 zow&list=PLNiWLB_wsOg71uFj3SwNKBSAfM_4hT3E8&index=9-https://www.youtube.com/watch?v=05XqQzH 41.14 11-העיון היום 

https://www.youtube.com/watch?v=Jyc8Zw8KQW0&list=PLNiWLB_wsOg719ZnewgPWGM-CWW6zK85E&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=Jyc8Zw8KQW0&list=PLNiWLB_wsOg719ZnewgPWGM-CWW6zK85E&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=RJu7EBk5Apw&list=PLNiWLB_wsOg719ZnewgPWGM-CWW6zK85E&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=RJu7EBk5Apw&list=PLNiWLB_wsOg719ZnewgPWGM-CWW6zK85E&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=3JMqb4yigdc&list=PLNiWLB_wsOg719ZnewgPWGM-CWW6zK85E&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=3JMqb4yigdc&list=PLNiWLB_wsOg719ZnewgPWGM-CWW6zK85E&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=8wBeEHpfZWg&list=PLNiWLB_wsOg719ZnewgPWGM-CWW6zK85E&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=8wBeEHpfZWg&list=PLNiWLB_wsOg719ZnewgPWGM-CWW6zK85E&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=1rFjxuF7RKY&list=PLNiWLB_wsOg719ZnewgPWGM-CWW6zK85E&index=13&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=1rFjxuF7RKY&list=PLNiWLB_wsOg719ZnewgPWGM-CWW6zK85E&index=13&t=0s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB_wsOg71uFj3SwNKBSAfM_4hT3E8
https://www.youtube.com/watch?v=S64rY9NvZEE&list=PLNiWLB_wsOg71uFj3SwNKBSAfM_4hT3E8&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=c7UkWFomUyg&list=PLNiWLB_wsOg71uFj3SwNKBSAfM_4hT3E8&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=WSZm95s2V-E&list=PLNiWLB_wsOg71uFj3SwNKBSAfM_4hT3E8&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=05XqQzH-zow&list=PLNiWLB_wsOg71uFj3SwNKBSAfM_4hT3E8&index=9
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משך  מסגרת מרצה שם ההרצאה  
 הזמן

 לינק

שיטות מחקר   
בלימודי 
 ביולוגיה

 https://www.youtube.com/watch?v=d9E6AmZ2Y0E&list=PLNiWLB_wsOg71uFj3SwNKBSAfM_4hT3E8&index=10 11.12  11-יום העיון ה שדהאירית 

סיכום עשור   
 לכן לציפור

 https://www.youtube.com/watch?v=uoNT4qS1v30&list=PLNiWLB_wsOg71uFj3SwNKBSAfM_4hT3E8&index=11 12.41  11-יום העיון ה אורנה גמר

מצפרות   
מקצועית 

ות לצפר
 עממית 

דר יהודה 
 בן חור

 =3H6AIFGZRM&list=PLNiWLB_wsOg71uFj3SwNKBSAfM_4hT3E8&index=12-https://www.youtube.com/watch?v 12.11  11-יום העיון ה

שנות טיבוע  43  
בתחנה לחקר 

 ירושלים ציפורי

גדעון 
 פרלמן

 4hT3E8&index=13https://www.youtube.com/watch?v=y57giccX70Y&list=PLNiWLB_wsOg71uFj3SwNKBSAfM_ 41.12  11-יום העיון ה

מה צריך   
לקרות כדי 

 11שבעוד 
ישראל  שנה

תמשיך להיות 
מקום טוב 

 לציפורים

 https://www.youtube.com/watch?v=BUeZ7J_dkWU&list=PLNiWLB_wsOg71uFj3SwNKBSAfM_4hT3E8&index=14 41.15  11-יום העיון ה דן אלון 

הישגים   
 1ב ואתגרים

 עשורי הצפרות 

פרופ יוסי 
 לשם

 https://www.youtube.com/watch?v=9xGnq7nY8tw&list=PLNiWLB_wsOg71uFj3SwNKBSAfM_4hT3E8&index=15 55.11  11-יום העיון ה

       

 יום עיון מס   
0 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLkgCLN0tZKJySEY1tElidg3TCER3NqZIn  בשמיים דרך הנשר

נדידת הארבה   
ותעופה 
 בנחילים

פרופ אמיר 
 איילי

יום העיון מספר 
"דרך הנשר  1

 בשמיים

42.31 https://www.youtube.com/watch?v=nUpNwJCTA3s&list=PLkgCLN0tZKJySEY1tElidg3TCER3NqZIn&index=9&t=0s 

https://www.youtube.com/watch?v=d9E6AmZ2Y0E&list=PLNiWLB_wsOg71uFj3SwNKBSAfM_4hT3E8&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=uoNT4qS1v30&list=PLNiWLB_wsOg71uFj3SwNKBSAfM_4hT3E8&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=-3H6AIFGZRM&list=PLNiWLB_wsOg71uFj3SwNKBSAfM_4hT3E8&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=y57giccX70Y&list=PLNiWLB_wsOg71uFj3SwNKBSAfM_4hT3E8&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=BUeZ7J_dkWU&list=PLNiWLB_wsOg71uFj3SwNKBSAfM_4hT3E8&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=9xGnq7nY8tw&list=PLNiWLB_wsOg71uFj3SwNKBSAfM_4hT3E8&index=15
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkgCLN0tZKJySEY1tElidg3TCER3NqZIn
https://www.youtube.com/watch?v=nUpNwJCTA3s&list=PLkgCLN0tZKJySEY1tElidg3TCER3NqZIn&index=9&t=0s
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משך  מסגרת מרצה שם ההרצאה  
 הזמן

 לינק

עיקרון   
 ההכבדה

פרופ אמוץ 
 זהבי

ן מספר יום העיו
"דרך הנשר  1

 בשמיים

42.31 https://www.youtube.com/watch?v=yzIByq541ZI&list=PLkgCLN0tZKJySEY1tElidg3TCER3NqZIn&index=10&t=0s 

צבא הגנה   
 לטבע

תאל ברוך 
 שפיגל

יום העיון מספר 
"דרך הנשר  1

 בשמיים

11.11 list=PLkgCLN0tZKJySEY1tElidg3TCER3NqZIn&index=11&t=0shttps://www.youtube.com/watch?v=AovMbIWx35U& 

החוברה מין   
 בסכנת הכחדה

יום העיון מספר  מידד גורן
"דרך הנשר  1

 בשמיים

41.42  .youtube.com/watch?v=oZm_w8yuidc&list=PLkgCLN0tZKJySEY1tElidg3TCER3NqZIn&index=12&t=0shttps://www 

דורסי הלילה   
התאמה לציד 

בתנאי אל 
 ראות

פרופ יוסי 
 לשם

יום העיון מספר 
"דרך הנשר  1

 בשמיים

42.32 https://www.youtube.com/watch?v=jQLwubtrtqg&list=PLkgCLN0tZKJySEY1tElidg3TCER3NqZIn&index=15&t=0s 

שימור ציפורים   
 עי אזרחים

דן אלון 
 ויואב פרלמן

יום העיון מספר 
"דרך הנשר  1

 בשמיים

41.11 https://www.youtube.com/watch?v=_cMvGXzvMi0&list=PLkgCLN0tZKJySEY1tElidg3TCER3NqZIn&index=16&t=0s 

       

 יום עיון מס   
3 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLiBvmc0nQQZG_0F7gZfHH_hXlV_2_D5CZ  בשמיים דרך הנשר

שימוש בנתנוני   
לווין ומזג אוויר 
לחיזוי מאפייני 

של   תעופה
 ציפורים

פרופ גיל 
 בורר ארהב

יום העיון מספר 
"דרך הנשר  3

 בשמיים

45.34 list=PLiBvmc0nQQZG_0F7gZfHH_hXlV_2_D5CZ&index=8&t=0shttps://www.youtube.com/watch?v=jc9KXtE4EDI& 

שיקום מושבות   
ציפורי ים 
נכחדות. 
 מסקנות

יום העיון מספר  סטפן קרס
"דרך הנשר  3

 בשמיים

45.11 Vwh1Svd7U&list=PLiBvmc0nQQZG_0F7gZfHH_hXlV_2_D5CZ&index=9&t=0s-https://www.youtube.com/watch?v=p 

https://www.youtube.com/watch?v=yzIByq541ZI&list=PLkgCLN0tZKJySEY1tElidg3TCER3NqZIn&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=AovMbIWx35U&list=PLkgCLN0tZKJySEY1tElidg3TCER3NqZIn&index=11&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=oZm_w8yuidc&list=PLkgCLN0tZKJySEY1tElidg3TCER3NqZIn&index=12&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=jQLwubtrtqg&list=PLkgCLN0tZKJySEY1tElidg3TCER3NqZIn&index=15&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=_cMvGXzvMi0&list=PLkgCLN0tZKJySEY1tElidg3TCER3NqZIn&index=16&t=0s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiBvmc0nQQZG_0F7gZfHH_hXlV_2_D5CZ
https://www.youtube.com/watch?v=jc9KXtE4EDI&list=PLiBvmc0nQQZG_0F7gZfHH_hXlV_2_D5CZ&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=p-Vwh1Svd7U&list=PLiBvmc0nQQZG_0F7gZfHH_hXlV_2_D5CZ&index=9&t=0s
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משך  מסגרת מרצה שם ההרצאה  
 הזמן

 לינק

שנים  13  
לשמורת 
הדורסים 

הראשונה 
 בארהב

יום העיון מספר  ג'ים ברט
"דרך הנשר  3

 בשמיים

41.15 https://www.youtube.com/watch?v=ifHAIlDwczY&list=PLiBvmc0nQQZG_0F7gZfHH_hXlV_2_D5CZ&index=10&t=0s 

שדמיות או לא   
להיות תנאים 

 להצלחת הקינון

יום העיון מספר  כברה לירז
"דרך הנשר  3

 בשמיים

41.13 shttps://www.youtube.com/watch?v=NXQwZFIqrE4&list=PLiBvmc0nQQZG_0F7gZfHH_hXlV_2_D5CZ&index=13&t=0 

       

 יום עיון מס   
3 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLwKDcBRGK3pcbQjAJRZI6gfeyjGr7dH0K  בשמיים דרך הנשר

האבולוציה של   
 עולם התעופה

אל"מ אהוד 
 בידרמן

יום העיון מספר 
"דרך הנשר  2

 בשמיים

54.11 kTTCxIPQ&list=PLwKDcBRGK3pcbQjAJRZI6gfeyjGr7dH0K&index=13&t=0s-https://www.youtube.com/watch?v=oV 

שנות  43סיכום   
 נדידת סתיו

יום העיון מספר  אלי חביב
"דרך הנשר  2

 בשמיים

41.32 ZI6gfeyjGr7dH0K&index=15&t=0shttps://www.youtube.com/watch?v=lYjxB86HF2k&list=PLwKDcBRGK3pcbQjAJR 

אל תשכח יש   
 נשר בשמיים

אוהד 
 הצופה

יום העיון מספר 
"דרך הנשר  2

 בשמיים

44.15 https://www.youtube.com/watch?v=k6ByEfIgqqs&list=PLwKDcBRGK3pcbQjAJRZI6gfeyjGr7dH0K&index=16&t=0s 

הקשר בין   
הדיות 

השחורות 
בבסיס חצרים 
 לפורום עולמי

פרופ יוסי 
 לשם

יום העיון מספר 
"דרך הנשר  2

 בשמיים

41.33 https://www.youtube.com/watch?v=nBo_fG9F4f8&list=PLwKDcBRGK3pcbQjAJRZI6gfeyjGr7dH0K&index=17&t=0s 

קונפליקט בין   
ציפורים למערך 

 טיסה

תא"ל ניר 
 ברקן

יום העיון מספר 
"דרך הנשר  2

 בשמיים

14.14 https://www.youtube.com/watch?v=wkU2VmxuyY8&list=PLwKDcBRGK3pcbQjAJRZI6gfeyjGr7dH0K&index=18&t=0s 

       

https://www.youtube.com/watch?v=ifHAIlDwczY&list=PLiBvmc0nQQZG_0F7gZfHH_hXlV_2_D5CZ&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=NXQwZFIqrE4&list=PLiBvmc0nQQZG_0F7gZfHH_hXlV_2_D5CZ&index=13&t=0s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwKDcBRGK3pcbQjAJRZI6gfeyjGr7dH0K
https://www.youtube.com/watch?v=oV-kTTCxIPQ&list=PLwKDcBRGK3pcbQjAJRZI6gfeyjGr7dH0K&index=13&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=lYjxB86HF2k&list=PLwKDcBRGK3pcbQjAJRZI6gfeyjGr7dH0K&index=15&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=k6ByEfIgqqs&list=PLwKDcBRGK3pcbQjAJRZI6gfeyjGr7dH0K&index=16&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=nBo_fG9F4f8&list=PLwKDcBRGK3pcbQjAJRZI6gfeyjGr7dH0K&index=17&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=wkU2VmxuyY8&list=PLwKDcBRGK3pcbQjAJRZI6gfeyjGr7dH0K&index=18&t=0s
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משך  מסגרת מרצה שם ההרצאה  
 הזמן

 לינק

 יום עיון מס   
3 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB_wsOg7ZBGroAnMLmmZzxFAbEb3J  בשמיים דרך הנשר

קונפליקט בחיי   
משפחה של 

 תנשמות

פרופ אלכס 
רולאן 
 משוויץ

יום העיון מספר 
"דרך הנשר  1

 בשמיים

41.11 https://www.youtube.com/watch?v=WKtLOf_n6Kc&list=PLNiWLB_wsOg7ZBGroAnMLmmZzxFAbEb3J&index=7 

אקולוגית   
התנועה של 

 השקנאי המצוי

דר רון 
 אפרת

מספר  יום העיון
"דרך הנשר  1

 בשמיים

44.53 https://www.youtube.com/watch?v=vnp99qN1OnE&list=PLNiWLB_wsOg7ZBGroAnMLmmZzxFAbEb3J&index=10&t=0s 

הנשר הפרס   
והעזניה מיזם 

לאומי 
להשבתם 

לשמי מזרח 
 התיכון

פרופ יוסי 
 לשם

יום העיון מספר 
"דרך הנשר  1

 בשמיים

44.31 list=PLNiWLB_wsOg7ZBGroAnMLmmZzxFAbEb3J&index=11&t=7shttps://www.youtube.com/watch?v=hXxIi9AOU_I& 

       

 gHShttps://www.youtube.com/playlist?list=PLiBvmc0nQQZH6i7rU3NE2pGlZ2r3mO  בשמיים דרך הנשר  3יום עיון מס   

נשרים שפה   
 באנגלית

דר 
איליביאר 

 דוריאז

יום העיון מספר 
"דרך הנשר  4

 בשמיים

34.31 list=PLiBvmc0nQQZH6i7rU3NE2pGlZ2r3mOgHS&index=8https://www.youtube.com/watch?v=ziRtP0wsX6Y& 

שנה של  11  
 עליונות אווירית

אל"מ עודד 
 מרום

יום העיון מספר 
"דרך הנשר  4

 בשמיים

51.11  https://www.youtube.com/watch?v=F53HQdl15GA&list=PLiBvmc0nQQZH6i7rU3NE2pGlZ2r3mOgHS&index=11&t=1218s 

פקח טיסה   
 צפר  צפרות

יום העיון מספר  אמיר בן דב
"דרך הנשר  4

 בשמיים

55.45 https://www.youtube.com/watch?v=0WptHoUxu2o&list=PLiBvmc0nQQZH6i7rU3NE2pGlZ2r3mOgHS&index=12&t=1578s 

אקולוגיה של   
תנועת הדיות 

 השחורות 

דניאל 
 ברקוביץ

יום העיון מספר 
"דרך הנשר  4

 בשמיים

42.11 https://www.youtube.com/watch?v=KDDcuheezrU&list=PLiBvmc0nQQZH6i7rU3NE2pGlZ2r3mOgHS&index=13&t=173s 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB_wsOg7ZBGroAnMLmmZzxFAbEb3J
https://www.youtube.com/watch?v=WKtLOf_n6Kc&list=PLNiWLB_wsOg7ZBGroAnMLmmZzxFAbEb3J&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=vnp99qN1OnE&list=PLNiWLB_wsOg7ZBGroAnMLmmZzxFAbEb3J&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=hXxIi9AOU_I&list=PLNiWLB_wsOg7ZBGroAnMLmmZzxFAbEb3J&index=11&t=7s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiBvmc0nQQZH6i7rU3NE2pGlZ2r3mOgHS
https://www.youtube.com/watch?v=ziRtP0wsX6Y&list=PLiBvmc0nQQZH6i7rU3NE2pGlZ2r3mOgHS&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=F53HQdl15GA&list=PLiBvmc0nQQZH6i7rU3NE2pGlZ2r3mOgHS&index=11&t=1218s
https://www.youtube.com/watch?v=0WptHoUxu2o&list=PLiBvmc0nQQZH6i7rU3NE2pGlZ2r3mOgHS&index=12&t=1578s
https://www.youtube.com/watch?v=KDDcuheezrU&list=PLiBvmc0nQQZH6i7rU3NE2pGlZ2r3mOgHS&index=13&t=173s
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משך  מסגרת מרצה שם ההרצאה  
 הזמן

 לינק

יום העיון מספר  אמנון האן פריייקט סיסים  
"דרך הנשר  4

 בשמיים

2.55 -https://www.youtube.com/watch?v=gpCqnc
paC4&list=PLiBvmc0nQQZH6i7rU3NE2pGlZ2r3mOgHS&index=14&t=134s 

       

 3 יום עיון מס  
3 

 Lzgky8ZKVHOLqEMJBB_H-https://www.youtube.com/playlist?list=PLEGWAbGB4Pl0  בשמיים דרך הנשר

עמק הצבאים   
 בירושלים

יום העיון מספר  אמיר בלבן
"דרך הנשר  2

 בשמיים

4.14 -https://www.youtube.com/watch?v=Ce8FbnFbfxs&list=PLEGWAbGB4Pl0
Lzgky8ZKVHOLqEMJBB_H&index=6&t=0s 

יום העיון מספר  בלוךאיתי  מחקר הסיסים  
"דרך הנשר  2

 בשמיים

15.35 -https://www.youtube.com/watch?v=l79XFJHRex8&list=PLEGWAbGB4Pl0
Lzgky8ZKVHOLqEMJBB_H&index=7&t=0s 

הדור החמישי   
של מכונות 

 מעופפות

יום העיון מספר  אמנון האן
"דרך הנשר  2

 בשמיים

13.51 -list=PLEGWAbGB4Pl0https://www.youtube.com/watch?v=T2DRR16YBXg&
Lzgky8ZKVHOLqEMJBB_H&index=8&t=0s 

מטוסים   
 וציפורים

יום העיון מספר  אהוד בירמן
"דרך הנשר  2

 בשמיים

44.11 -https://www.youtube.com/watch?v=5s50Rc_iJkI&list=PLEGWAbGB4Pl0
Lzgky8ZKVHOLqEMJBB_H&index=9&t=0s 

       

 

 

 הרשימה שיוסי שלח:

 

 https://www.youtube.com/watch?v=D71eWiXYQPM :1.4.4111הרצאה של יוסי אקדמיה ברשת  .1

https://www.youtube.com/watch?v=gpCqnc-paC4&list=PLiBvmc0nQQZH6i7rU3NE2pGlZ2r3mOgHS&index=14&t=134s
https://www.youtube.com/watch?v=gpCqnc-paC4&list=PLiBvmc0nQQZH6i7rU3NE2pGlZ2r3mOgHS&index=14&t=134s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEGWAbGB4Pl0-Lzgky8ZKVHOLqEMJBB_H
https://www.youtube.com/watch?v=Ce8FbnFbfxs&list=PLEGWAbGB4Pl0-Lzgky8ZKVHOLqEMJBB_H&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Ce8FbnFbfxs&list=PLEGWAbGB4Pl0-Lzgky8ZKVHOLqEMJBB_H&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=l79XFJHRex8&list=PLEGWAbGB4Pl0-Lzgky8ZKVHOLqEMJBB_H&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=l79XFJHRex8&list=PLEGWAbGB4Pl0-Lzgky8ZKVHOLqEMJBB_H&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=T2DRR16YBXg&list=PLEGWAbGB4Pl0-Lzgky8ZKVHOLqEMJBB_H&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=T2DRR16YBXg&list=PLEGWAbGB4Pl0-Lzgky8ZKVHOLqEMJBB_H&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=5s50Rc_iJkI&list=PLEGWAbGB4Pl0-Lzgky8ZKVHOLqEMJBB_H&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=5s50Rc_iJkI&list=PLEGWAbGB4Pl0-Lzgky8ZKVHOLqEMJBB_H&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=D71eWiXYQPM
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB_wsOg4gw3ZpoMPPOvZNQTL-, קישור לכל ההרצאות: 44.14.11 לצפרות 53יום עיון שנתי  .4

oop_ 

 gtWpH6gi8bOTI7YV-https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB_wsOg4Ftkh  :1121424113של חנוכה,  4נר  לצפרות, 52-יום העיון ה .5

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB_wsOg6EX_tEefdCcFTPC3FVNN7N  42.14.12לצפרות  51-יום עיון השנתי ה .1

: 1421424111יום שני, ו' חנוכה, ל' בכסלו תשע"ח,  לצפרות 54-יום העיון ה .3

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB_wsOg4P73lz76oBwHGuQ0gR7Dsf 

 CWW6zK85E-https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB_wsOg719ZnewgPWGM: 1121424114, חנוכה תשע"ט, לצפרות 52-יום העיון השנתי ה .2

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB_wsOg71uFj3SwNKBSAfM_4hT3E8כל ההרצאות: , 5121424112 לצפרות 11-יום העיון ה .1

 

 list?list=PLkgCLN0tZKJySEY1tElidg3TCER3NqZInhttps://www.youtube.com/play:  12.12.11"דרך הנשר בשמיים"  1הרצאות יום העיון מספר  .4

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLiBvmc0nQQZG_0F7gZfHH_hXlV_2_D5CZ:  41.1.13הרצאות יום עיון דרך הנשר בשמיים  .2

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLwKDcBRGK3pcbQjAJRZI6gfeyjGr7dH0K  :42.3.12יום עיון דרך הנשר בשמים הרצאות  .11

רוליין אלוף קריסטוף קקיס ואלכס -+ ביקור רב 4111דרך הנשר בשמים מאי  .11

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB_wsOg7ZBGroAnMLmmZzxFAbEb3J בישראל: 

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLiBvmc0nQQZH6i7rU3NE2pGlZ2r3mOgHS  :,4114במאי  2  -יום העיון השמיני "דרך הנשר בשמים"  הרצאות .14

 Lzgky8ZKVHOLqEMJBB_H-https://www.youtube.com/playlist?list=PLEGWAbGB4Pl0אולם ימק"א  - 4112יום עיון דרך הנשר בשמים  .15

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB_wsOg4gw3ZpoMPPOvZNQTL-p_oo
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB_wsOg4gw3ZpoMPPOvZNQTL-p_oo
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB_wsOg4gw3ZpoMPPOvZNQTL-p_oo
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB_wsOg4Ftkh-gtWpH6gi8bOTI7YV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB_wsOg6EX_tEefdCcFTPC3FVNN7N
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB_wsOg4P73lz76oBwHGuQ0gR7Dsf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB_wsOg719ZnewgPWGM-CWW6zK85E
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB_wsOg71uFj3SwNKBSAfM_4hT3E8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkgCLN0tZKJySEY1tElidg3TCER3NqZIn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiBvmc0nQQZG_0F7gZfHH_hXlV_2_D5CZ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwKDcBRGK3pcbQjAJRZI6gfeyjGr7dH0K
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB_wsOg7ZBGroAnMLmmZzxFAbEb3J
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiBvmc0nQQZH6i7rU3NE2pGlZ2r3mOgHS
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEGWAbGB4Pl0-Lzgky8ZKVHOLqEMJBB_H

