
סדנא בינלאומית בנחל עין זהב  
הגלפאגוסשמורת איי , ווקהארנטסופנסילבניה ומר ' מייקל וייסברג מאונ' פעילים ומומחים מקומיים עם פרופ

19.9יום חמישי 18.9יום רביעי 17.9יום שלישי 16.9יום שני 

בוקר

עד  

הצהריים

יום עיון בפארק נחל עין זהב

איסוף משדה תעופה  8:00

-דיון על הקשר בין מים, מפגש בכנרת11:00

(  רשות כנרת)והעצמה -מדע-חינוך

יום סיור בשטח

קודם כל הולכים להצביע 

רפלקסיה על הפעילות  9:00-10:30

אתמול  

סיור לנחלי המרחב ומפגש עם  10:30

(  ועודטובא, ר'ג'ע)מומחים מקומיים 

חי-יום עיון במכללת תל

בניית ההרצאות העיוניות מתוך  : זמן הרהורים

דיאלוג עם הידע שנלמד מהקהילה

סיכום וחגיגה בעין זהב

רפלקסיה מסכמת  9:00-12:00

על הלמידה והמפגש עם הקהילה  

2020תכנון המשך המחקר ל

צהריים

עד  

הערב

:  הליכה ודיון בנחל עין זהב16:30-19:00

ההתנדבות  ופרוייקט, מורשת העיר והנחל

(  שרית אלימלך)בנחל 

קבוצת פעילי נחל עין זהב וחזון לנחל

(  שמונהקריתהיחידה הסביבתית )

ותוכניות  ט"בתשעפעילים מציגים פעילות 

:ף"לתש

(  סיוון מרגלית וצוותה)ניטור צומח*

(יוני יעקובי)ניטור איכות המים *

(איה מארק)ניטור שירת ציפורים*

(יותם דגני)וסובלנותלשיוויוןחינוך *

( דנציגרס "מורי ביה)חינוך מדעי ורגשי*

(יפעת קורן זמרן)מסלולי טיול מודרך*

:דיון ורעיונות לשיפור בשטח, משוב

מייקל וויסברג' ופרופווקהארנסטו

נחל סער וחינוך  שיקום14:00-16:30

ס הניסויי"ביהתרבותיות-לרב

(  איברהיםח'נג)

,  סיכום רפלקטיבי של היום16:30-17:30

וסיכום הצעות תיאורטיות ומעשיות  

לשיפור העבודה עם הקהילה

סיור במכללת תל חי  12:30-14:30

(:אנגלית עם תרגום)הרצאה 14:30-16:00

בגלאפגוספקח בכיר , ווקהארנסטומר 

לקחים  : הגלאפגוסקהילתי באיי מדע "

"מעשיים ותיאורטיים

כיצד לשלב טוב : שיחה פתוחה עם הנוכחים

הצעת כלים מעשיים  ? יותר בין טבע לקהילה

לבדיקה ושיפור  

סמינר מחקר בפילוסופיה  16:00-18:00

'  מאת פרופ(:  ללא תרגום, הרצאה באנגלית)

פנסבילבניה' מייקל וייסברג מאונ

אמת היא נקודת המפגש בין שקרים  "

על חשיבות היציבות במודלים  : עצמאיים

"  כימיים וביולוגיים

וכיצד  ', מודל'ו' יציבות', 'אמת'דיון על המושגים 

שיפור ההבנה שלהם יכול גם לשפר את איכות  

חברתית  -העשייה המדעית

ארוחת צהרים במלון  12:00

:  מחקר הערכה13:00-16:00

ראיונות עומק ומילוי שאלונים  

(  סילבריעל אשד )

חגיגה  , הפנינג אחר הצהריים

היחידה  )!קהילתית בעין זהב

(שמונהקריתעיריית , הסביבתית


