"רעידת אדמה"

אדם ואדמה חברה וסביבה

מרכז סיור גלבוע מעיינות לזכר סרן צביקה קפלן מתכבד להזמינך

לכנס במסגרת קמפוס "גלבוע מעיינות "

 | 25/26.11.19ימים שני-שלישי | בית התרבות ניר דוד
תערוכת צילומים נדירה תוצג במבואת אולם התרבות:
"עד הפעם הבאה" | על רעידת האדמה בנפאל ,שהתקיימה בשנת .2015
צילם ואוצר התערוכה :סער בלכר ,בית השיטה.

יום שני 25/11/19
" 10:00-12:00מראות בדרך":
אזור הצפון מרושת ברעידות אדמה .נתמקד בהשפעותיהן לאורך השנים במראה עיניים באתרים שונים )הסיורים ברכבים פרטיים(:
סיור בציפורי בית המשנה
אטי קוריאט אהרון,
ארכיאולוגית
בת מושב ציפורי ,מנהלת תחום
חינוך קהל וקהילה
ברשות הטבע והגנים
מפגש בשעה 10:00
בכניסה לגן לאומי ציפורי

סיור בגלבוע
אופיר רונן ,גיאולוג
"האם בשנת  2019רעידות אדמה
עדיין מאיימות להחריב מרחב?"
מפגש בשעה 10:00
בחניה של תל יזרעאל

סיור בבקע הירדן
בית שאן וסביבתה
תמר שובל ,ארכיאולוגית
הקשר בין האדם והנהר
מפגש בשעה 10:00
בחניית מתחם הסרייה
בית שאן

סיור נגיש באזור עמק
המעיינות
גדליה קרן ,מורה דרך
עין הנצי"ב ,בית הכנסת
במעוז חיים ,נופים וגשרים
והצצה למקומות עתיקים.
מפגש בשעה 10:00
בכניסה לקיבוץ עין הנצי"ב

במהלך הסיורים תהיה אפשרות לרכישת ארוחת צהריים עצמאית
 - 13:30הגעה ללינה הכפרית וקבלת חדרים
 - 16:30קפה ומאפה על גדות האסי
 - 17:00מושב ראשון" :החברה הישראלית והחברה העולמית רועדות"
מנחה :חלי יעקבס – מנכ"לית תיירות ניר דוד
• פתיחה :זיו כרמל ,מרכז הדרכה גלבוע מעיינות לזכר סרן צביקה קפלן  -מילות סיכום על טיולי הבוקר
• ברכת ראש המועצה האזורית עמק המעיינות  -יורם קרין
• "אופטימיות ובחירה בחיים" עם דני בלאי מדריך במלכישוע ,כפר לשיקום נפגעי סמים
מחיים חסרי תכלית וחסרי ישע ,כילד בסיכון שגר בלוד ,לחיים עם משמעות כמדריך בכפר .סיפור אישי ואנושי.
• "שיחה בשניים" :עידו מנהל סטודיו 'על הבמה' ומתמחה בעבודה עם שחקנים בעלי צרכים מיוחדים ,ושגיא שחקן עם
מוגבלת שכלית התפתחותית ,יגישו קטעים מחייהם
• תיאטרון 'שורשים' מתכבד להציג" :שחור לבן" ,הצגה קומית על סיפור העלייה וההשתלבות בארץ של עולי אתיופיה -
קומה אחת ,שתי דירות ,שתי משפחות.
ארוחת ערב ברחבת האולם

"רעידת אדמה"

אדם ואדמה חברה וסביבה

יום שלישי 26/11/19
 - 9:00קבלת פנים ברחבת אולם התרבות .
 - 9:30מושב שני :כל צעד מרעיד על אדם ,סביבה ואדמה!
מנחה :משה הומינר  -מנכ"ל קמפוס גלבוע-מעיינות
"העולם רעד ואני הייתי שם" ד"ר ארז און ,מנהל המרכז הרפואי פדה-פוריה .אל"מ במילואים לשעבר סגן קצין
רפואה ראשי .היערכות פדה פוריה למקרה של רעידת אדמה  -רשמים ולקחים ממשלחות צה"ל לאזורי רעידת אדמה.
"אולי והאם גם בעולם הבדואי ישנן רעידות אדמה?" זינב אבו סוויד ,בדווית מהכפר כעבייה.
מפקחת על השירות הלאומי במגזר ,האשה היחידה במגזר שמשמשת חברת מועצה.
"תמ"א  - 38לא חשבו עלינו ...האם נהיה מוכנים בשעת אמת?" תת-אלוף במיל .בצלאל טרייבר
"אלו היו הרעידות האדמה הגדולות בישראל" -ד"ר ראובן גפני ,היסטוריון ,ראש החוג ללימודי א"י מכללת כינרת.
 - 11:30הפסקה
 - 11:45מושב שלישי  -מבטים ושיחות ביחד ולחוד
הנחיה :שירה צרפתי
"בעיראק חיים פליטים יזידים ואנחנו נסענו לעזור להם" אנט ואן-לנד
"צעד אחר צעד על ובין האדמה" גדעון ישראלי וחוה אלמו
"האדמה בעין המצלמה"  -איריס ברנע
"אדמה אדמתי"  -פירחית ריבלין ויגאל שפילמן
 - 13:45 - 13:00ארוחת צהריים במסעדת "חברותא"
 - 14:00מושב רביעי :תרבות ,חברה ,אדם וכלכלה  -כולן רועדות
הנחיה :מירב בטיטו עיתונאית ,ילידת בית שאן
"לפני אחרי או תוך כדי רעידת אדמה" מירב בטיטו משוחחת עם ג'קי לוי ,ראש העיר בית שאן
"עולם חדש מהיר ומרעיד" ,רפי נווה ,מנכ"ל אינטל )לשעבר(
"אסטרטגיות ואנקדוטות מהשטח" אור הלר ,הכתב הצבאי של ערוץ 13
"תקשורת מהדהדת" מירב בטיטו
 – 15:30מילות סיום הכנס  ,ת ו ד ה ו ל ה ת ר א ו ת .

