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בשיתוף עם

יום העיון השנתי 
ה-38 לצפרות

אולם סמולרש, אוניברסיטת תל אביב, 
יום שני, נר שביעי של חנוכה,

ל‘ כסלו תשע“ח, 18 דצמבר 2017

במעמד ח“כ אופיר אקוניס -
שר המדע והטכנולוגיה

מרכז הצפרות הישראלי

משרד המדע 
והטכנולוגיה

משרד החינוך

התכנית
התכנסות08:30-09:30

תערוכת תחרות הצילומים ע“ש עמית גפן 
תערוכת ”אמנים למען הטבע“ – מצילים את ים 

המלח

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

סרטון פתיח – אלופי הנדידה, 2017 
מקהלת העפרוני – ”יונה הומיה“, בניצוח שלי 

ברלינסקי

ברכות
ח“כ אופיר אקוניס - שר המדע והטכנולוגיה

אלוף (מיל‘) דורון אלמוג – יו“ר קרן הדוכיפת
איריס האן – מנכ“לית החברה להגנת הטבע
פרופ' ארנון לוטם – בית הספר לזואולוגיה, 

אוניברסיטת תל אביב

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

מושב בוקר לזכרו של פרופ‘ אמוץ זהבי (יתקיים תרגום סימולטני להרצאות)
יו“ר – פרופ‘ יורם יום טוב – דברים לזכרו של אמוץ, בדגש שני 10:20-10:30 

אורחים מחו“ל החוקרים ציפורים 5 עשורים רצופים  
10:30-11:15 Prof. John W. Fitzpatrick, Director, Cornell Lab of

Ornithology, USA – How Birds Are Saving The World

מאיר שלו, סופר ועיתונאי – יהודים, ציפורים, חיות וצמחים11:15-11:45
11:45-12:30 Prof. Pertti Saurola, University of Helsinki, Finland – Five

 decades of conservation and research of the Finnish Ural
Owls and Ospreys: from individuals to populations

טכס לזכרו של עמית גפן ז“ל – הכרזת זוכי תחרות הצילום12:30-12:40
הפסקת צהריים12:40-14:10

מושב אחר הצהריים
יו“ר – ד“ר אירית שדה, מפמ“ר ביולוגיה, אגף א‘ למדעים, 14:10-14:15

משרד החינוך
ד“ר נעם לידר, רשות הטבע והגנים – הערכת סיכונים וכלים 14:15-14:45

לקבלת החלטות בנושא השפעת טורבינות רוח על נשרים 
ובעלי-כנף אחרים

נדב ישראלי, מרכז הצפרות הישראלי – גילויים מפתיעים 14:45-15:15
בצפרות בישראל, סיכום שנת 2017 

גל וין ואסף מירוז – האם אדום זה הירוק החדש? - אתגרים 15:15-15:45
ותובנות בתהליך עדכון הספר האדום

ד“ר מוטי צ‘רטר, מכון שמיר למחקר, אוניברסיטת חיפה – מה 15:45-16:15
עושות התנשמות בלילות

סשה פקרסקי, המעבדה לאקולוגיה של תנועה, האוניברסיטה 16:15-16:45
העברית ירושלים – תנועה מקומית וגלובלית של מין חברתי 

נודד, העגור האפור
לקט קטעי סרטי ציפורים: אמנים למען הטבע / מעוף הקוליברים16:45-17:00

כחל במרדף אחר חרק בתעופה. צילום: אהרון שמשון
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