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 עלות השתתפות ביום העיון 40 ₪ 
לחברי החברה להגנת הטבע, לסטודנטים, לסגל של אוניברסיטת תל אביב,

ולחברי עמותת חיל האוויר - 30 ₪ 
לחיילי וקציני צה"ל במדים - הכניסה חופשית )יש להירשם מראש!(

בז חופים בצייד חרקים בשמורת הר מירון )צילום: הדורם שיריחי(

מרכז הצפרות הישראלי

צילומים של צולל ביצות שהחל לקנן בעמק הצבאים. צילום: עמיר בלבן

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

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

אולם סמולרש, אוניברסיטת תל אביב
ח' חנוכה, ב' בטבת תשפ"ב, 6 דצמבר 2021

 חוגגים את
יום העיון השנתי 

ה-42 לצפרות

mailto:teleteva@spni.org.il


 מושב אחר צהריים – יו"ר – יעל פרוינד אברהם, כתבת בתחומי מדע, טבע וסביבה,
וסגנית עורך במגזין דיוקן, מקור ראשון

פרופ' דניאל זייפמן – יו"ר ההנהלה האקדמית של הקרן הלאומית למדע, נשיא מכון 14:00-14:30
ויצמן לשעבר - המתמטיקה של הפרחים והציפורים

ד"ר אור שפיגל – תובנות ראשוניות מניטור בעלי חיים באמצעות מערכת האטלס 14:30-15:00
בעמק חרוד

ד"ר יואב פרלמן – מינים חדשים בישראל וטקסונומיה חדשה למינים15:00-15:30

וולטר נסר – על חבל דק בין שמים וארץ – 35 שנים של מחקר דורסים ברחבי העולם15:30-16:00

יובל דקס – קסם זהוב – רשמים מצולמים ממיזם העופות הדורסים 16:00-16:20

פרופ' יוסי לשם וניצב )בדימוס( מני יצחקי – התנשמת שהחליפה את יונת השלום 16:20-16:50
ופריצת דרך במיזם חדשני – "משטרטבע" בעקבות הצלחת "צבא ההגנה לטבע"  

פיזור16:50

התכנית

התכנסות08:30-09:30
השקת תערוכת צילומים  חדשה 

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

סרטון פתיח 

קטע נגינה – 

ברכות:
תמר זנדברג – השרה להגנת הסביבה

אלוף )מיל'( דורון אלמוג- יו"ר קרן הדוכיפת 
איריס האן – מנכ"לית החברה להגנת הטבע

פרופ' ארנון לוטם – מנהל ביה"ס 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

הכרזת הצפר "המתמיד" שתרם לנושא הצפרות ללא רקע אקדמאי,
תרומת משפחת כפיר – קופפרשמיד

אנפית סינית שנראתה לראשונה בישראל באפריל 2021 בבריכה שבגן הבוטני בירושלים. צילום: אבנר רינות

מושב בוקר – פרופ' נגה קורנפלד, מדענית ראשית, המשרד להגנת הסביבה

ד"ר עוזי פז – היה היתה ביצה ובה לא רק קדחת... עולמן המיוחד של ציפורי החולה10:20-10:50

דן אלון – השבת בתי גידול לחים לנופי ישראל 10:50-11:20

טל רז – איתור אזורי החריפה של ציפורי שיר החולפות בישראל בעזרת איזוטופים11:20-11:50

פרופ' גילה כחילה –  ציידים וציפורים - הסיפור שלא נגמר  11:50-12:20

הפסקת צהריים12:20-14:00

Lothar Schiffler :חשיפה של 1.50 דקות של שחפים בתעופה מעל הים התיכון. צילום


