
 :לאתר המועצה נוסח

 המועצה בשיתוף עם מועצה אזורית מנשה ואוניברסיטת תל אביב מזמינה אתכם להשתתף 

  במחקר קהילה אקולוגי

 ליצירת קהילה מקצועית לומדת 

 הכיר את חיות הבר שליד הבית ולתעד אותןל

 השתתפות כוללת הכשרה בנושאי גששות וזיהוי שפת הציפורים, בהרצאות וסיורי שטח 

 נדרשת התחייבות להשתתפות מעשית בניטור האקולוגי ומילוי אנונימי של שאלוני המחקר

  העולמי,   Cybertrackerמאירגון ה  3המחקר וההכשרות בהנחיית אסף בן דוד אקולוג וגשש דרגה 

 ₪  40: השתתפותעלות 

  להרשמה וקבלת פרטים 

 053-5223053אסף: לשאלות 

 : מפגש ראשון

 , פרדס חנה כרכור. 92בבית הראשונים, הדקלים  20:30בשעה  28.4.2019 יום ראשון 

 התכנית כוללת:

 מקום שעה תאריך יום תוכן

שפת  -סדנת ביואקוסטיקה

 הציפורים
הרצאת ערב  28.04.2019 ראשון

20:30 

 בית הראשונים

שפת  -סיור ביואקוסטיקה

 הציפורים 
 -סיור טבע 6:00סיור זריחה  30.4.2019 שלישי

נקודת מפגש 

 תישלח

 ניטור אקולוגי עצמאי 

הרצאת ערב   12.5.2019 ראשון סדנת גששות

20:30 

 בית הראשונים

 -סיור טבע 6:00סיור זריחה  14.5.2019 שלישי   סיור גששות

נקודת מפגש 

 תישלח

 ניטור אקולוגי עצמאי

https://docs.google.com/forms/d/1Tj3nvZ_1IFTduEpXAy2VUud8Slb8N5USWZQZZ9g54Nk/viewform?ts=5c91c32d&edit_requested=true


הרצאת ערב  29.5.2019 רביעי מפגש סיכום הנתונים

20:30 

 בית גיל הזהב

 רקע:

 בין הקהילה והאקדמיה, המאפשר חיבור Win- Winמחקר קהילה אקולוגי הינו שיתוף פעולה  

המחקר, וכן חיזוק משמעותי עבור החוקרים באיסוף האקדמיה והבנת תהליכי המשתתפים לעולם 

 המחויבות של הקהילה לנושא המחקר.בניית הינה רתימת התושבים ו תהנתונים. תוצאה נוספ

 זה:למשתתפים במחקר  יתרונות

למפות את הטבע המקומי, האתרים במסגרת המחקר המשתתפים ירכשו כלים וילמדו  .1

חיות הבר עד רמת הפרט )למשל, זיהוי שישנם המשמעותיים עבור חיות הבר, ויכירו עם 

 הציפורים..( שועלים בסביבת הבית, וכן מספר השועלים החיים במרחב, מספר

 כולל כלי המחקרהמשתתפים ילמדו מיומנויות  .לסביבה החושיםלפתיחת מסע בהשתתפות  .2

 לקולות. גששות והקשבה  –מיומנויות  שימוש תצפיות לא ישירות ולכן

כלי להעצמת הקהילה והאזרחים ולמועצה להבין את המחקר הקהילתי האקולוגי הינו  .3

הגורמים שמשפיעים על התפוצה והתפרוסת במרחב של חיות הבר ולקבל כלים לקבלת 

 למען חיות הבר. תכנון ובנייההחלטות 

 

 ההכשרה כוללת:

 המשמעויות.  נלמד להקשיב לקולות סביבנו, להבין את -שפת הציפורים ושירת הצרצרים

נלמד לזהות את המינים בסביבתנו, ואת המשמעות האקולוגית. למשל הבחנה בין סוגי 

קולות, וללמוד מהם על הסביבה . זיהוי קולות ציפורים, צרצרים, זיהוי קולות של מינים 

נפוצים סוגי קריאות שונות )קולות אזהרה, אזעקה, שירה, שיחה, שיחה תוך מינית, 

 פרחונים(.   התגודדות, תחנוני

 נלמד לזהות הימצאות חיות בר על ידי זיהוי עקבות וסימני שדה ואת דפוסי  -גששות סימנים

התנועה שלהם במרחב.  נלמד לזהות עקבות של יונקים מקומיים )גיריות, ארנבות, דרבנים, 

שועלים, חזירי בר, תנים, קיפודים, ומכרסמים קטנים(. לכל מין נלמד לזהות את דגם 

 במהלך ההכשרה נשתמש גם במצלמות שביל לתיעוד היונקים.  וסימני שיחור מזון.  התנועה

 בנוסף להדרכות, המשתתפים יקבלו גישה לחומרי הדרכה בתחום.

 המשתתפים יתבקשו:

הכשרה בהנחיית אחד המומחים לקבלת הכלים למחקר ) -מפגשי הכשרהכל השתתפות בל .1

 (הגדולים בישראל בתחום

 בשיטות המחקר של המיזם אשר יילמדו בהכשרות -בשנהיים ניטור פעמל .2

 מילוי שאלונים אנונימיים המשמשים את המחקר להערכת השפעת המחקר על המשתתפיםל .3

 ומעלה בליווי מבוגר בלבד.  10הסקר פונה למבוגרים. ילדים מגיל  -גילאים

ותפות לקיימות הש תל אביב, במימון אוניברסיטתהדוקטור של אסף בן דוד, התכנית נכללת במחקר 

 אזורית וכנפי קק"ל, המועצה המקומית פרדס חנה כרכור ומועצה אזורית מנשה.

 רמת הנדיבהשותפות לקיימות אזורית כנפי קק"ל ובמימון אוניברסיטת תל אביב,  המחקר

 


