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ירון זיו



אוניברסיטת בן גוריון בנגב
מצדיעה למדריכי הגופים הירוקים

הרצאות שמירת טבע מוכוונות מדע

25.6.17
10:00-17:00בין השעות 

73בניין , זוננפלדבאולם 

8-הכנס השנתי ה

בתוכנית

כיבוד קל ושתיה חמה–התכנסות ורישום 10:00

נציגי אוניברסיטת בן גוריון והמשרד להגנת-ברכות 10:30

הסביבה

ח לשמירת טבע"תנהגות בעהשימוש במדע 10:45

טל-ר עודד ברגר"ד

תיכוני-שריפות עונתיות מעצבות את הצומח הים11:15

עופר עובדיה' פרופ

לבקרה ביולוגיתבפרזיטואידיםשימוש 11:45

סגוליר מיכל "ד

העיר כחלק מהבעיה ופתרונה! ?קיימות עירונית12:15

ר מידד קיסינגר"ד

חלוקת פרסים ותעודות לזוכי התחרות הארצית של   12:45

עבודות גמר לתיכונים בנושאי סביבה וקיימות

הפסקת צהרים13:00

טבעקבוצות שיחה ודיון בנושאי סביבה ושמירת 13:45

מים והשימוש בפסולת כמשאב          , תברואה15:00

עמית גרוס' פרופ

לוויינים-מננוניטור שינויי אקלים 15:30

שמרית ממןר "ד

מה מקומם של  : כחוקריםמדריכים צעירים –פאנל 16:00

?צעירים בהשתתפות במחקרמדריכים 
.    ג"אבנציג , ל"נציג קק, ג"רטנציג , ט"החלהנציג 

ירון זיו'פרופ: מנחה

סיום-חמה הפסקת שתיה 17:00

אתר קמפוס ירוק

www.bgu.ac.il/green
:למידע נוסף

(yziv@bgu.ac.il)ירון זיו  ' פרופ

(green@bgu.ac.il)אושרית שמשון 

http://in.bgu.ac.il/Pages/interactive.aspx: מפה
http://in.bgu.ac.il/maps/en-gettingtobgu.pdf: הגעה



אחראי בתי ספר  , יעקב עיני

ט"החלה, שדה

רכזת  , חן פורטוגלי

ומאור  , אגף חינוך-הכשרות

הר  ש"ביסמנהל , בקל

ט"החלה, הנגב !(מני רבים. . . )כיבוד ראשון 

,  דים"הבהעיר , קיות חינוך"מש

ל"צה

מנהלת  , רונית זאבי

,  קהילת באר שבע

ט"החלה

מנהלת  , פרידאלימור

+  ס שדה שקמים "בי

ט"החלה, צוות

, ביולוגיהרית"מפמ, אירית שדה

, יצחק-משרד החינוך ועדנה בן

באר שבע' מקיף א, רכזת ביולוגיה

רכזת  , ר רננה אילן"ד

המשרד  , תחום תשתיות
–ובתה , להגנת הסביבה

!עין גדיש"ביסמדריכת 

ר עודד "עופר עובדיה וד' פרופ
אנשי סגל בתכנית –ברגר 

ממשק ושמירת  , אקולוגיה'

ג"אב' טבע



פתיחה וברכות

. . .המשתתפים נכנסים לאולם 

ר רננה אילן מברכת בשם "ד

המשרד להגנת הסביבה
ירון זיו מברך בשם ' פרופ

'קמפוס ירוק'אוניברסיטת בן גוריון ו



–הרצאה ראשונה 
ר עודד ברגר"ד

ח לשמירת טבע "בעבמדע התנהגות שימוש 



–שנייה הרצאה 
עובדיהעופר ' פרופ

תיכוני-שריפות עונתיות מעצבות את הצומח הים



–שלישית הרצאה 
ר מיכל סגולי"ד

לבקרה ביולוגיתבפרזיטואידיםשימוש 



–רביעית הרצאה 
ר מידד קיסינגר"ד

העיר כחלק מהבעיה ופתרונה! ?קיימות עירונית



טקס הענקת פרסים לעבודת  
גמר תיכוניות בשיתוף משרד  
החינוך והמשרד להגנת הסביבה

,  ר ועדת חינוך וקהילה"יו, ר מידד קיסינגר"ד

מנהל את הטקס ומסביר את  , ג"אב', קמפוס ירוק'

התהליך

,  ג"אב', קמפוס ירוק'ר "יו, ירון זיו' פרופ

מציג את התחרות

מברכת ומסבירה  , ר אירית שדה"ד

בשימוש סרטון התנהגותי על  )

בשם משרד החינוך!( פינגווינים



טקס הענקת פרסים לעבודת  
גמר תיכוניות בשיתוף משרד  
החינוך והמשרד להגנת הסביבה

:הזוכים המאושרים

ספיבקורוניקה ניקול –מקום ראשון 

אילת, ש רבין"מתיכון ע

(2,000₪+ ג"לאבמלגת לימודים )

,              ישי ניסים–מקום שני 

טבריה, ישיבה תיכונית אורט

(ח"ש2,000)

הזוכים מסבירים בקצרה על עבודתם



. . .מהוואי הכנס 



קבוצות דיון
שיקום אקולוגי ככלי  : "ר גיא רותם"ד

"חינוך לשמירת טבע

סביבתיות של  סוגיות : "פישלתמי 

אתגר  : אנרגיה מתחדשת בישראל

"סביבתיבחינוך 

יש  -צרכנות ירוקה : "שטוטמןענבר 

"?חיה כזו

"?מהי שמירת טבע: "ר אורי רול"ד



–חמישית הרצאה 
עמית גרוס' פרופ

מים והשימוש בפסולת כמשאב, תברואה



–חמישית הרצאה 
ר שמרית ממן"ד

לוויינים-שינויי אקלים מננוניטור 



פאנל

של  מה מקומם : צעירים כחוקריםמדריכים 

?במחקרצעירים בהשתתפות מדריכים 

יעקב עיני–ט"החלהנציג 
ר אסף צוער"ד–ג"רטנציג 

אייזנבדאביב –ל "נציג קק
זיוירון ' פרופ–מנחה



!!!להתראות בשנה הבאה. . . 


