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התכנסות וכיבוד קל באולם בית הדומי11:00-11:15 

דברי פתיחה וחלוקת מלגות11:15-11:30 

פרופ' אדי ברקאי, דיקן הפקולטה למדעי הטבע, אוניברסיטת חיפה

פרופ' תמר קיסר, ראשת החוג לביולוגיה וסביבה

ליהי עמית בהנחיית ד"ר רחל בן שלמה וד"ר אלעד חיל -  האם סימביונטים 11:30-12:10 
שניוניים יכולים לתרום להתמיינות של כנימות עפצים בישראל?

אולי אוקס בהנחיית פרופ’ מלכה הלפרן - השוואת עקומות הגידול של זני 
Legionella קליניים וסביבתיים לצורך בירור הפוטנציאל לפתוגניות בזנים 

הסביבתיים

 ספיר סלע-וסיליו בהנחיית פרופ’ גדעון נאמן וד”ר רחל בן-שלמה -  
צלף קוצני וצלף מצרי: שני מינים נפרדים? או אוכלוסיות שונות של אותו מין?

דבר נשיאת מכללת אורנים, פרופ' יערה בר און

הפסקה12:10-12:30

עדן יהלי הרשקוביץ בהנחיית ד”ר יוני וורטמן ופרופ׳ אורי שיינס - בלוטת 12:30-13:30 
הרדר בנוטריות, כלי לתקשורת כימית בין פרטים ומודל לפיתיון בבקרת 

האוכלוסיה

נועם קסטל בהנחיית ד”ר אלה פיק - ניצול ההנדסה הגנטית לפיתוח של 
שיטה למעקב אחרי פעילות האנזים CSN, המתאימה לכל האורגניזמים 

העילאיים: משמר ועד אדם

לילך יער בהנחיית ד”ר אבי בר מסדה - יער אודם: השפעת הסטוריית 
שימושי קרקע ופעילות בעלי חיים על דפוס התחדשות היער, מנקודת מבט 

של שרידות הבלוט והתבססות הנבט בין סובסטרטים שונים

איתי אושינסקי בהנחיית ד”ר אבי בר מסדה - השפעת מורשת קרקע 
ופעילות בעלי חיים על דפוס מרחבי של התחדשות אלונים ביער אודם

משה זלינגר בהנחיית פרופ’ עדו יצחקי - הקשר בין מבנה ומגוון חברות 
הציפורים לתכסיות ותנאים סביבתיים משתנים ביער אודם

הפסקה13:30-13:45

בן דביר בהנחיית פרופ’ גדעון נאמן וד”ר רחל בן שלמה - השיטה המלבינה 13:45-14:45 
בישראל: אוכלוסייה טבעית? או תוצר של יבוא על ידי האדם? 

מתן לחיאני בהנחיית בני טרבלסי וד”ר יורם גרשמן - מציאת תפקידו של  
הגן הנסתר ‘psbA1 בחיידקים כחוליים 

מעיין פרנקו בהנחיית ד”ר אלעד חיל - סימביונטים שניוניים בצרעות 
טפיליות התוקפות זבובים: מגוון והשפעות רבייתיות על הפונדקאי

חן פרדוביץ’ בהנחיית מאי ברנהיים ופרופ’ אורי שיינס - כיצד  מושפעת 
שרידות האבקועים בצב היבשה המצוי מתנאים אביוטיים בקינים טבעיים 

למחצה?

רותם ישראל בהנחיית ד”ר אלעד חיל ופרופ’ תמר קיסר - האם מגוון פרוקי 
רגליים במטעי רימון מושפע משתילת צמחי שוליים כחלק מהדברה 

ביולוגית משמרת?

סיכום האירוע וחלוקת תעודות הוקרה למשתתפים14:45-15:00 

www.oranim.ac.il
1 - 8 0 0 - 3 0 - 1 0 - 8 0

 לפרטים: חגית
0 4 - 9 8 3 8 8 1 9  


