
 

 

 

 

 

 תשע"ו 3מס'  "חקר ציפוריםכנס מסכם "

 אשכול הפיס בראשון לציון ב
 2016באפריל  4 ,אדר ב'כ"ה יום שני, 

 

 
 

 סדר יום:
 

 )בקומת הכניסה( חלוקת תיקיםו הרשמה  13:50-13:20
  )במרפסת בקומה ב'( קלכיבוד                       

 )בקומת הכניסה(בית ספריים התוצרים העמדת תערוכת ה                      
  
 

 )באולם המליאה( פתיחה וברכות  14:05-13:50
 גב' אביבה בריינר, מ"מ מפמ"ר מדע וטכנולוגיה                           
 מר רוני דיין, מנהל אגף טכנולוגיות מידע                            
 פרופ' יוסי לשם, אוניברסיטת תל אביב והחברה להגנת הטבע                             

                                           
 , אוניברסיטת תל אביבפרופ' יוסי לשםחידושים במחקר הציפורים / הרצאה:    14:20-14:05

 
 מרכז הצפרות הישראלי ,רבינתן מיו/ יחסי גומלין בעולם הציפורים : ההרצא   14:50-14:20

 
  : תערוכת תוצרים, מושבים מקבילים וחידוןהכנסהמשך הנחיות לפעילות ב 15:00-14:55
 ה ארציתמדריכ, הבית לוריאי                       

 
 סת בקומה ב'(רפ)במ כיבוד קלהפסקה ו  15:40-15:00

 )בקומת הכניסה(תוצרים בית ספריים של תהליך חקר הציפורים  תערוכת                     
 , מדריכות ארציותויהבית לוריא הדס כץ שדה חןמנחות:                      

                    

 במקביל קבוצות 5-ב – משוב מסכםומושב הרצאות מורים ותלמידים   16:45-15:40

  (:5 – 1)בכיתות                      
                  שלומית ליפשיץ ומדריכות מחוזיותהדס כץ שדה חן, מנחות: יהבית לוריא,                      

 

 קבילקבוצות במ 5-ב –מושב סדנאות וסיור למורים ותלמידים : 17:30-16:50

 (:4 – 1כיתות מבואה וב)ב                     
                  מדריכים בתחוםיהבית לוריא, , שלומית ליפשיץהדס כץ שדה חן, : ותמנח                     

 

 (באולם המליאה) בשילוב טלפון חכם, אלופי הציפורים" : חידון18:00-17:30
   וקבוצת צפרים צעירים בוגרי בי"ס אדם וסביבה בגעש הדס כץ שדה חן: ותמנח                       

 

 פיזור מסודר של התלמידים )באחריות המלווים( 18:00
 

  בסדר היוםקלים ייתכנו שינויים 

  



 

 

 

 

 

 והסדנאות ההרצאות ימושבתכנית 
 

 הרצאות ומשוב מסכם( 4-3)פתיח,  45.16-40.15תוכנית מושב ההרצאות בשעות 
 קבוצות לפי המחוזות ובהתאמה למספור הכיתות( 5-)מתחלקים ל

 

 , , כל המגזריםחוז דרוםיסודי: מ מושב .1
 יסודי מחוז דרוםיו"ר: עיינה דגן מ

 האשלמאינות לעץ המשיכה של ה -שדות יואב יסודימ מיכל רובינסקי ועיינה דגן
 מתי ומדוע?–אנפיות הבקר בשעות היום התלהקות  -ממ"ד שפיר יסודיעידית נהוראי ועינת בן אריה מ

 הגדלת מגוון הציפורים בחצר באמצעות מתקני האכלה -שגב שלוםב אלמוסתקבל יסודימ אשקר הלן
 

  , , כל המגזריםירושלים -מרכז -תל אביב ותמחוזיסודי: מושב  .2
 יסודי מחוז ירושליםמ רב בוסקילהימיו"ר: 

 מיינות ודרוריםיחסי גומלין בין  –ממ"ד אריאל במודיעין  יסודימ רב בוסקילהימ

 היונים ופעילות כמות לתנאי מזג האוויר קשר בין  – בבית שמש בנות  אורות יסודימ אורית שפיבק

 תוכנית הצמחת חוקרי ציפורים, "צפרות עם אופק"- געשב אדם וסביבה יסודיהדס כץ שדה חן מ

 

 , כל המגזריםהתיישבותי-ירושלים-מרכז-תל אביב ותמחוזחט"ב: מושב  .3
 חט"ב מחוז מרכזמ רונית משיחיו"ר: 

בשילוב מחויבות  ציפורים בינלאומיחקר : להמריא ביצירתיות -ראש העיןבגוונים  חט"ברונית משיח מ

 אישית ותוצר אומנותי

 מלאכותיתבריכה מגוון הציפורים בבריכה אקולוגית לעומת  -מעירוני ב' צייטלין בתל אביבלוי מירי 

 ציפורים את מזונןהבחירת במזון ההעדפת צבע  -מקיף י"ב המעיין בראשון לציוןמ עינת אליוף

 

 כל המגזרים ,צפון-חיפה ותמחוזיסודי: מושב . 4
 מחוז חיפה יסודימ מיכל גוריו"ר: 

 גרבייה-אל הקאעומר בן אלח'טאב מב מבי"סותד והדיל כרכור -בפרדס חנה כרכוריסודי מ מיכל גור

 הקרובה ל מגוון הציפורים בסביבהע ,"פשוש" גזריתמ-למידה שיתופית ביןמיזם ל -

 הגברת המודעות לציפורים ולצפרות בכפר ובמגזר -טאהא חוסין בערערה  יסודימ ררהומוסטפא מ

 בר כרמל. -גובה תעופת הנשרים בחיקשר בין טמפרטורה ל – בחיפה אחוזה זכרון יוסף יסודימ אילת קרן

 

  כל המגזרים התיישבותי,-צפון-חיפה ותמחוזחט"ב: מושב . 5
 ב"מחוז חיפה חטמיונה שמחה ברטוב יו"ר: 

  התנהגויות אכילה של עורביםלניסוי:  פליאה מתצפית –מחט"ב חדרה  יונה שמחה ברטוב

 קאקלעורב אפור עורב לוקת השטח בין , חממוקד מקוםחקר שיתופי  -מחט"ב סאלם מוניר מחאמיד

 בין חטיבות הביניים במחוז שיתופי ציפורים חקר דגמים ותובנות מ -בחיפה המכון הביולוגי

 פעילות ציפוריםלעננות קשר בין חקר שיתופי לחקר קבוצתי: מ -מחט"ב אליאנס בחיפה דותן ברמן

  

 17.30-6.451בשעות   -הסדנאות והסיורתוכנית מושב 
 (לפי ההרשמה בכניסה – קבוצות בהתאמה למספור הכיתות 5-)מתחלקים ל

 

 ומירב שרעבי מיכל גור: דריכותמ - משחקים לימודייםהכנת . 1

        ליפשיץ שלומית: דריכהמ -מצלמות אונליין ציפורים בעזרת סרטונים מ. חקר 2

 מוניר מחאמיד: דריךמ -כיתתית -חוץניידת למידה ל. אפליקציות 3

 Cnatureנציג : דריךמ – לתמיכה בתוכנית חקר ציפורים Cnatureאפליקציית . 4

 אדם וסביבה בגעש "ס, בוגרי ביצפרים צעיריםמדריכים:  – בסביבה הקרובה סיור צפרותמבואה: 

  בסדר היוםקלים ייתכנו שינויים 


