המכללה האקדמית כנרת ,המחלקה ללימודי ארץ ישראל
המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה ,יד יצחק בן-צבי
מכון קק"ל לתולדות הציונות וההתיישבות

מזמינים לכנס "שבילים" השני לזכרו של אורי דביר :ימים חמישי-שישי

מעיינות ונחלים בישראל
היבטים נופיים ,אקולוגיים
ותרבותיים

26-27/03/2015
ו'-ז' בניסן תשע"ה
בבית גבריאל

יום חמישי ,ו' בניסן תשע"ה
09:00
09:30
		
		
		
		

26/03/2015

התכנסות ,רישום לסיורים וכיבוד
ברכות
פרופ' שמעון גפשטיין – נשיא המכללה האקדמית כנרת
פרופ' סיביל היילברון  -דיקנית בית הספר למדעי החברה והרוח
ד"ר עמרי בונה  -קרן קיימת לישראל
מר שרון דביר  -בשם משפחת דביר

		
09:45
			

הרצאת פתיחה :פרופ' אביטל גזית (אוניברסיטת תל-אביב),
מקווי מים :מבט מהמקום הכי נמוך

 11:45 -10:15מושב ראשון
נופי צומח וחי במעיינות ונחלים בישראל
			
יו"ר :ד"ר יעקב אשכנזי (המכללה האקדמית כנרת)
			
נחלי ישראל :תמונת מצב ,אביב 2015
			
מר הלל גלזמן (רשות הטבע והגנים)
			
היבטים אקולוגיים וציבוריים בשיקום נחלים
			
מר אלון זסק (מנהל אגף מים ,שפכים ונחלים ,המשרד להגנת הסביבה)
			
אם אינך יכול לנצח אותם הצטרף אליהם?
			
דילמות במיגור צמחים פולשים בבתי גידול לחים
			
ד"ר עודד כהן (המכללה האקדמית כנרת)
			
 13:30 -12:00מושב שני
אל המעיין :מים ומעיינות כמוקדי טיול
			
יו"ר :ד"ר עודד כהן (המכללה האקדמית כנרת)
			
תכנית "מירדן לים" מסדרון אקולוגי  -תיירותי לאורך הנחלים קישון וחרוד
			
ד"ר עמרי בונה (קרן קיימת לישראל)
			
למה ב"יום הצפרדע" לא רואים צפרדע? ניהול מבקרים ושמירת טבע
			
מר איל מיטרני (רשות הטבע והגנים)
			
סקר ותכניות לשימור ושיקום מעיינות בהרי יהודה
			
ד"ר יובל ארבל וגב' גילת ברתנא (אקופיס/ידידי כדור הארץ במזה"ת)
			

 14:30 -13:30ארוחת צהריים
 14:30טכס הסרת הלוט מלוח המציין את תרומתו של אורי דביר ז"ל לאוסף ספריית המכללה
 16:30 -15:00מושב שלישי
המעיין כאתגר ,כמקווה וכמאחז
			
יו"ר :ד"ר ראובן גפני (המכללה האקדמית כנרת ,המכון לחקר א"י ויישובה ,יד יצחק בן-צבי)
			
תרבות המעיינות :הפרק הישראלי
			
פרופ' אלחנן ריינר (אוניברסיטת תל-אביב)
			
מטיול שנתי למסע משמעותי
			
מר אלי שיש (מנהל אגף שלח וידיעת הארץ במשרד החינוך)
			
הטבילה והמעיין ,אצל מקובלים וחסידים
			
ד"ר רון וקס (המכללה האקדמית הרצוג)
			
 18:00 -17:00מופע זמר
שרים עם ליאור
		
מופע שירים ישראליים מכל הזמנים
			

יום שישי ז' בניסן תשע"ה

27/03/2015

 12:00 -09:00סיור א
נחלים ומים בדרום הגולן
		
בהדרכת מר ערן מאיר
			
 12:00 -09:00סיור ב
מערכת המים הקדומה לטבריה
			
בהדרכת ד"ר צביקה צוק
			

ביה"ס למדעי
החברה והרוח

המכון לתולדות
הציונות וננתיישבות

לפרטים והרשמה:
אתר המכללה http://9850.kinneret.ac.il
לילי קדםlily@kinneret.ac.il | 04-6653728 :
השתתפות וחניה אינם כרוכים בתשלום

