
מינים 
פולשים

למעוניינים בנסיעה משותפת ליום העיון אנא היכנסו אל דף הפייסבוק
יש טבע בגולן ≠ יום העיון לזכר אורנה אשד

משפחת
אשד

התכנסות והרשמה  8:30
דברי פתיחה:  9:00

פרופ' משה ראובני, מנהל מכון שמיר למחקר  
אלי מלכה¨ ראש המועצה האזורית גולן היוצא  

ישראל אשד  

 9:15
 

 

Managing biological invasions: What’s worked, what hasn’t,
and some controversial new prospects
Prof. Daniel Simberloff, Nancy Gore Hunger Professor of Environmental 
Studies, University of Tennessee, Knoxville, Tennessee, USA 

ההרצאה תינתן באנגלית  

התמודדות עם מין פולש: הדילמה בין מחיר הפגיעה האקולוגית והכלכלית לבין עלות  
הפתרון - חרקים מזיקים כדוגמה  

פרופ' צביקה מנדל, המכון להגנת הצומח, ִמנהל המחקר החקלאי    

הפסקת קפה  10:30

  11:00
            

 

ציפורים פולשות בעולם: דגמים מרחביים   
פרופ' סלעית קרק, אוניברסיטת קווינסלנד, אוסטרליה   

הים התיכון הוא אדום  
ד"ר מנחם גורן, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט ובית ספר לזואולוגיה,  

אוניברסיטת תל אביב   

נמלת האש הקטנה בישראל – מאין באה ולאן נלך?    
איתי רנן¨ מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט ובית ספר לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב   

התייחסות שמירת טבע בחמלה למינים שאינם מקומיים   
ד"ר דרור בן≠עמי, קבוצת שמירת טבע בחמלה, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט,  

אוניברסיטת תל אביב   

הפסקת צהריים  12:30

ה  13:15
           

סקר צמחים פולשים לאורך נחלים באגן ההיקוות של הכינרת  
איתי אושינסקי, ליג"מ, פרויקטים סביבתיים בע"מ   

עד כמה צריך להתערב בטיפול בצמחים פולשים – מקרים ותגובות   
ד"ר עודד כהן, מכון שמיר למחקר   

צמחים פולשים בחקלאות: הצצה לפעילות להגנת הצומח   
דניאלה כפרי, השירותים להגנת הצומח ולביקורת, משרד החקלאות   

14:30

 
תצפיטבע – מהציבור למחקר   

קובי גביש, מועצה אזורית גולן; יסמין רייזנר, מכון שמיר למחקר   

השפעה אפשרית של חשיפה למזהמים סביבתיים על הצלחת הקינון של הנשר   
  (Gyps fulvus) האירו-אסיאתי  

יעל חורש, מכון שמיר למחקר   

ביקור בשמורת גמלא (נסיעה עצמאית) ובמצפור ע"ש אורנה אשד ז"ל   15:15
סיכום עונת קינון 2018 נשרים ודורסים   15:30
           איתי לויטס, רכז תצפיות שמורת גמלא

הדלקת נר של חנוכה  16:15
סיום   17:00

הנכם מוזמנים
יום רביעי, כ"ז בכסלו תשע"ט

 5.12.2018
מכללת אוהלו בקצרין

מספר המקומות מוגבל!

> להרשמה לחצו כאן

יום העיון ה־13 לזכר אורנה אשד

יש טבע בגולן

הערה: ייתכנו שינויים

מינים פולשים - במה מדובר?
יו"ר: ד"ר אירינה לוינסקי

מנהלת המארג - התוכנית הלאומית להערכת מצב הטבע   
מושב ראשון

מינים פולשים מעולם הצומח
יו"ר: פנחס גרין, משנה למנכ"ל רשות הכינרת מושב שלישי

מינים פולשים מעולם החי
יו"ר: ד"ר ארן פרלסון

החוג למדעי החי, הפקולטה למדעים, המכללה האקדמית תל חי
מושב שני

... ועדיין יש נשר בשמיים
יו"ר: הדס כץ שדה-חן, תוכנית חקר ציפורים, משרד החינוך 

ומרכז פיתוח מדע וטכנולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
מושב רביעי

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqFf8wXRF3rSTzX2f_DGoRTVLHiDhrkvDICVAXwS00ko71lQ/viewform



