מפקדים לוקחים אחריות על סביבתם

מרכז הצפרות הישראלי

לילית המדבר ( ,)Strix hadoramiאחת מתוך למעלה ממאה זוגות המקננים בישראל .צילום :הדורם שיריחי

יום העיון השנתי ה 39-לצפרות
במעמד הרמטכ”ל ,רב אלוף גדי איזנקוט
יום שני ,ח’ חנוכה ,ב’ טבת תשע”ט 10 ,דצמבר 2018
אולם סמולרש ,אוניברסיטת תל אביב

התכנית
 08:30-09:30התכנסות
תערוכת צילומים באחריות לטבע ע”ש עמית גפן | תערוכה על פעילות צבא ההגנה
לטבע | תערוכת "להחיות את ים המוות  -אמנות וטבע במקום הנמוך בעולם"
 09:30-10:20מושב פתיחה:
מנחים :פרופ' יוסי לשם ,דן אלון
סרטון פתיח
קטע אמנותי

ברכות
רב אלוף גדי איזנקוט – ראש המטה הכללי
פרופ’ ירון עוז – רקטור אוניברסיטת תל אביב
אלוף (מיל') דורון אלמוג – יו"ר קרן הדוכיפת
איריס האן – מנכ"לית החברה להגנת הטבע

טקס הענקת מלגות על שם:
רב”ט איל הפטר – איש שריון שנפל במלחמת יום הכיפורים1973 ,
רס”ן גידי זכאי – טייס מסוקי קרב שנפל בעת מילוי תפקידו ,דצמבר1990 ,
סרן ערן שמיר – סגן מפקד סיירת הצנחנים שנפל בקרב עם מחבלים בלבנון ,מאי 1997
רס”ל מוטי בחרי – איש הצנחנים שנפל בלבנון בשנת 1984
מאי  :2016הרמטכ”ל ,רב אלוף גדי איזנקוט ,משחרר חיוויאי בבסיס האימונים לכיש .צילום :דובר צה”ל

זכר קטה חדת זנב; בבסיס התותחנים בשבטה נחפרה תחנה לשתיית מים זכים לקטות .צילום :רוני לבנה

מושב בוקר – יו”ר ד”ר יואב פרלמן
 10:20-10:45ברוך שפיגל ,יוסי לשם וגיא סלעי
צבא ההגנה לטבע  -מיזם סביבתי פורץ דרך בדגש צפרות
 10:45-11:30לארס סוונסון (באנגלית) והדורם שיריחי
 +60שנות צפרות – שינויים וכלים חדשים ,ועדיין אותה הרפתקה!
 11:30-12:10איתי בלוך  -מעקב אחר סיסי חומות וסיסי הרים בעזרת דטה לוגרים
אמנון האן  -מה מתרחש בקיני הסיסים? חשיפה באמצעות מצלמות  ...onlineויותר!
 12:10-12:35יהונתן מירב " -ממתקים על עצים"  -נדידת הסיבכיים בצפון אמריקה

 12:35-14:00הפסקת צהריים
מושב אחר צהריים – יו"ר ענבל גולדשטיין שקלר
 14:00-14:25משה כהן  -צילום שומר טבע ,אתיקה של צילום ציפורים
 14:25-14:50פרופ' יורם יום-טוב " -הרואים את הקולות :עטלפים – בין מיתוס למציאות"
 14:50-15:25פרופ' נגה קרונפלד-שור  -השעון הביולוגי והשפעתו על נדידת ציפורים
 15:25-15:50אירית אלוני  -השפעת האקלים בצפון מזרח אפריקה על נדידת האביב של ציפורי השיר
 15:50-16:25סרטו של רן לוי-יממורי – עיר החסידות ביפן ()Kounotori

ספרים
חדשים:
האב ארנסט שמיץ –
כהן דת וזואולוג
הדורם שיריחי ולרס סוונסון –
להחיות את ים המוות -
אמנות וטבע במקום הנמוך בעולם

Western Palearctic Birds

עם צ
שלושת הסאתם לאור,
פרים
ימכרו בהנחה מ החדשים
למשתתפי יו שמעותית
ם העיון
סטודיו בילט

עלות השתתפות ביום העיון ₪ 40
לחברי החברה להגנת הטבע ,לסטודנטים ,לסגל של אוניברסיטת תל אביב,
ולחברי עמותת חיל האוויר ,ומכון פישר ₪ 30 -
לחיילי וקציני צה"ל במדים  -הכניסה חופשית (יש להירשם מראש!)
הרשמה :טלטבע | 03-6388688 :פקס | 03-5374302 .דוא"ל .teleteva@spni.org.il
ניתן לרכוש כרטיסים גם באתר הצפרות הישראליwww.birds.org.il :
ובאתר האינטרנט של החברה להגנת הטבעwww.teva.org.il :
מידע נוסף :מרכז הצפרות הישראלי והמרכז הבינלאומי לחקר נדידת הציפורים בלטרון
כתובתנו באינטרנטwww.birds.org.il :
ליום העיון לא ניתן להיכנס עם רכב .ניתן להחנות במגרשים החיצוניים שמסביב לאוניברסיטה.
יש להימנע מהגעה עם כלי נשק.

