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

ליום העיון לא ניתן להיכנס עם רכב. ניתן להחנות במגרשים החיצוניים שמסביב לאוניברסיטה. 
יש להימנע מהגעה עם כלי נשק.

 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!(

חיוויאי בוגר וגוזלו בקן; למצלמות אונליין בקן החיוויאי היו מעל מיליון כניסות )צילום: יורם שפירר, מקן חיוויאי אחר(

יום העיון השנתי ה-37 לצפרות
בדגש "20 שנה לפורשים כנף על הנשרים" 

אולם סמולרש, אוניברסיטת תל אביב
יום שני, נר שני של חנוכה, כ"ו בכסלו תשע"ז, 26 בדצמבר 2016

במעמד ח”כ זאב אלקין - השר להגנת הסביבה, ירושלים ומורשת

 )Dr. Olivier Duriez :נשר בתעופה )צילום

באירוע נציג את
בולי החסידה הממושדרת 

שהופקו ע"י השירות הבולאי 
של ישראל במשותף

עם בולגריה

בשיתוף עם

פורשים כנף
על הנשרים והדורסים

mailto:teleteva@spni.org.il
http://www.teva.org.ilq/tzaparut


התכנסות08:30-09:30

בלובי תוצג תערוכת הזוכים בתחרות הצילומים ע”ש עמית גפן שתכלול השנה גם 
קטגוריה מיוחדת שמוקדשת לפרויקט פורשים כנף, כמו כן תוצג תערוכה המציגה את 

הישגי הפרויקט

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

סרטון פתיח – “אלופי הנדידה” בחסות Zeiss – איל ברטוב 
קטע אמנותי – ריקוד הנשר – מתנ"ס צ'רקסי כפר קמא

ברכות
ח”כ זאב אלקין - השר להגנת הסביבה, ירושלים ומורשת

פרופ' יוסי קלפטר - נשיא אוניברסיטת תל אביב
אלוף )מיל’( יפתח רון טל - יו”ר הדירקטוריון של חברת החשמל 

איריס האן - מנכ”לית החברה להגנת הטבע
שאול גולדשטיין – מנכ"ל רשות הטבע והגנים

Yun-Sheng Chi – הנציג הכלכלי של טייוואן בישראל

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

הצגת בולי החסידה שהופקו ע"י השירות הבולאי של ישראל בשיתוף עם בולגריה
טקס הענקת הפרסים לזוכים בתחרות צילום הציפורים ע”ש עמית גפן ז”ל

התכנית

מושב בוקר
יו"ר – ארז שלייפר, חברת החשמל

אוהד הצופה – 20 שנות פורשים כנף  10:30-10:55 

פרופ' רפאל ארלטז, שוויץ – השבת הפרסים לאלפים – סיפור הצלחה10:55-11:20

גלעד פרידמן ודן אלון – מצלמות אונליין בקיני עקב עיטי וחיוויאי, סיפור הצלחה 11:20-12:05
בהיבט שילוב טבע וחינוך

הפסקת צהריים12:05-13:50

) Dr. Olivier Duriez :צרפת )צילום Causses et Cévennes-עזניה שחורה בתעופה בתחנת האכלה ב

מושב אחר הצהריים

יו"ר – פרופ' יוסי לשם

יהונתן מירב – אלופי הנדידה אילת ו-Cape May, חוויות מהמקום הראשון והשני13:50-14:15

רועי הראל - קבלת החלטות במעוף דאייה-גלישה בנשרים14:15-14:45

ד"ר אריאלה רוזנצוייג וד"ר נילי אנגליסטר – בית החולים לחיות בר קיים רק עשור 14:45-15:10
וכבר יש לו נכדים סיפורם של נשרים ששוקמו מהרעלות  והושבו לטבע

מיכל ארז - פרויקט הדגרת ביצי נשרים, גידול גוזלים, וטיפול בנשרים מיובאים 15:10-15:35
לשחרור בטבע בגן החיות התנ”כי בירושלים

אייל ברטוב יספר על “ישראל הפראית”, סדרת טבע בת 5 פרקים שצילם והפיק, 15:35-16:00
ויקרין קטעים מהפרק “שיגעון הנדידה”.


