יום העיון הוא יוזמה משותפת של חיל האויר ,מכון פישר,
המרכז הבינלאומי לחקר נדידת הציפורים ,אוניברסיטת תל אביב
קרן הדוכיפת ,מרכז הצפרות הישראלי ,החברה להגנת הטבע

התכנית
 12:30-13:00התכנסות
 13:00-13:40מושב פתיחה וברכות
סרטון פתיח
להקת חיל האויר – מחרוזת שירי ציפורים
הנחייה :פרופ’ יוסי לשם ,תא”ל (מיל’) אברהם עשהאל
אלוף (מיל’) הרצל בודינגר  -יו”ר מכון פישר ונשיא עמותת חיל האויר
אל”מ ע – .מפקד יחידות הבקרה ,חיל האוויר
אלוף ( מיל’) דורון אלמוג – יו”ר קרן הדוכיפת ,החברה להגנת הטבע
13:40

מושב ראשון
יו"ר תא"ל (מיל') עשהאל אברהם ,מנכ"ל מכון פישר לחקר אויר וחלל

 13:40-14:25רב אלוף קריסטוף קקיס לשעבר רמטכ"ל שווייץ ואל"מ (מיל') ד"ר קובי ריכטר,
הקשר הסודי הישראלי – שוויצרי בהטסת המיראז’ים

פרס שהושב לטבע באלפים,
מאפס זוגות מקננים בשנת
 ,1985ל 39-זוגות מקננים כיום.
צילוםHansruedi Weyrich :

 14:25-14:55תא"ל (מיל') שלמה אגוזי –  50שנה למלחמת ששת הימים – רשמיו של טייס
מיראז’ צעיר בטייסת ( 119שבהמשך ,כראש מבק”א ,התחיל את מחקר הנדידה)
 14:55-15:20פרופ' אלכסנדר רולין ,אוניברסיטת לוזאן שוויץ – קונפליקטים בחיי המשפחה של
התנשמות
 15:20-15:50הפסקה
15:50

מושב שני
יו"ר חיליק אברג'יל ,סמנכ"ל חינוך ,החברה להגנת הטבע

 15:50-16:20תא"ל (מיל') אסף אגמון ותא"ל (מיל') ברוך שפיגל  -צבא ההגנה לטבע – מיזם
פורץ דרך.
 16:20-16:50רון אפרת ,האוניברסיטה העברית ירושלים  -אקולוגית התנועה של השקנאי המצוי
 16:50-17:20פרופ' יוסי לשם – “הנשר והפרס והעזניה ”...המיזם הלאומי להשבתם לשמי
המזרח התיכון
 17:20-17:45אל"מ (מיל') אהוד בידרמן – זה נשר? לא זה עיט!!! בחירת שמות לכלי טייס בחיל
האוויר
 17:45-17:50דברי סיכום

עלות השתתפות  40ש”ח
עלות השתתפות  35ש”ח
חברי החברה להגנת הטבע ,סגל וסטודנטים
אוניברסיטת תל אביב ,עמותת חיל האויר ,מכון פישר
ללא עלות לחיילי צה”ל במדים

הרשמה

טלטבע03-6388688 :
פקס03-5374302 :
דוא”לteleteva@spni.org.il :

 1979הטייסים קובי
ריכטר מפקד טייסת
המיראז’ים (משמאל)
ואליעזר אדר (מימין) בעת
המשימה הסודית בבסיס
חיל האויר פיארן ,שווייץ

יום העיון השביעי

“ּד ֶרְך ַהּנֶ ֶׁשר
ֶ
ּש ַמיִ ם”...
ַּב ָ ׁ

משמאל לימין :קולונל
מיכאל לוטהולד ,מפקד
הכנף ב ,Payerne-שאביו
גנרל לוטהולד טייס מיראז’
שהטיס עם הטייס רב-
אלוף קריסטוף קקיס,
רמטכ”ל שווייץ לשעבר,
את המיראז’ים עם הטייסים
הישראלים ,פרופ’ אלכס
רולין מאוניברסיטת לוזאן,
פרופ’ יוסי לשם

נץ מצוי ממריא לאויר .צילום שזכה
במקום הראשון בתחרות הצילום ע”ש
עמית גפן צילום :שחר כהן

יום ראשון ,י”ח באייר תשע”ז 14 ,מאי 12:30-18:35 ,2017
אולם בר שירה ,אוניברסיטת תל-אביב

מידע נוסף:

מכון פישר למחקר אסטרטגי אויר וחלל
www.fisherinstitute.org.il
מרכז הצפרות הישראלי
www.israbirdcenter.org

ליום העיון לא ניתן להיכנס עם רכב
ניתן להחנות במגרשים החיצוניים
שמסביב לאוניברסיטה

סטודיו בילט

המרכז הבינלאומי לחקר נדידת הציפורים
yleshem@post.tau.ac.il

על מורשת חיל האויר
ושיתוף הציבור בשימור הציפורים

לזכרו של רן לפיד ,טייס מסוקים ,קברניט באל-על וצפר

פורטל הצפרות הישראלי:
www.birds.org.il

בשיתוף עם
SAMIS
FOUNDATION

מרכז הצפרות הישראלי

