תכנית קורס מדריכי צפרות דרום
יום א' 9/9

יום ב 10/9
08:00 - 06:00
סיור – תיאור עופות
ועבודה עם מגדיר
דגש עופות מדבר
(אסף מירוז)

יום ג' 11/9
08:00 – 06:00
סיור העמקה בזיהוי
ציפורים נחל צין – עין
עבדת (מידד גורן)

יום ד' 12/9
08:00 – 06:00
סיור ניצנה (יואב
פרלמן ומידד גורן)
לתאם חדר הרצאותואוכל

יום ה' 13/9
08:00 – 06:00
מתודיקה של הדרכה,
המחשה הדרכת
מזדמנים (עמיר בלבן)

יום ו' 14/9
08:00 – 06:00
תרגול הדרכה –
המשך-

א .בוקר
 : 09:00 - 08:30פתיחה 10:45 -08:30
פיזיולוגיה ומורפולוגיה
 היכרות ותיאוםציפיות .הכרות עם אתרי  -שיחור מזון והתאמה
לבית הגידול המדברי
הצפרות בנגב (מידד
(אסף מירוז)
גורן)

10:45 – 08:30
מחזור החיים של
הציפורים  -חיזור
וקינון
(מידד גורן)

 : 11:00 -09:00ממלכת 13:00 -11:00
המשך פיזיולוגיה
העופות וייחודה,
ומורפולוגיה  -שיחור
אבולוציה וטקסונומיה
מזון והתאמה לבית
(אייל שוחט)
הגידול המדברי
11:00-13:00
(אסף מירוז)
מושגי יסוד באקולוגיה
של עופות (אייל שוחט)

13:00 – 11:00
נדידה  -על מה ולמה
(אסף מירוז)

אקולוגיה של עופות ב'
(אייל שוחט)

10:00 – 09:00
החזקת קבוצה בסיור
טבע ,הדרכה למגוון
גילאים ,קבוצה מגוונת
(עמיר בלבן)

13:00 – 11:00
ציפורי הנגב -עבר מול
עתיד .איומים מול
פעילויות שמירת טבע
(יואב פרלמן)

13:00 – 11:00
אתרי הצפרות בנגב-
חשיבותם ,עבר מול
עתיד.
(מידד גורן)

עופות דורסים בנגב
(מידד גורן)

א .צהרים והפסקה
 17:00 – 14:00סיור
היכרות עם בתי הגידול
– רכס חלוקים ,מצוקי
צין
(יובל הדר)

17:00 -14:00
מאפיינים של עולם
העופות הישראלי
(אסף מירוז)

17:00 – 14:00
המשך מעבר על כל
סדרות העופות של
ישראל ומאפייניהם
(אסף מירוז)

 19:00 – 17:30נגב –
נגב -היסטוריה אנושית
כללית
(בצלאל כהן)

19:00 – 17:30
מעבר על כל סדרות
העופות של ישראל
ומאפייניהם (אסף
מירוז)

18:30 – 17:30
ציפורי מישורי מערב
הנגב (אסף מירוז)

17:00 – 14:00
מגוון ביולוגי  -מבוא,
הכחדות ,מינים
מתפראים ,פליטי
תרבות ואחרים בנגב
(יואב פרלמן)
19:00 – 17:30
נסיעה למדרשת בן
גוריון.

 18:30-19:00תרגיל
אקולוגי (אייל שוחט)

סיום תרגיל אקולוגי
(אייל שוחט)

סיכום יום  -חוויות ודידקטיקה ,צפייה בסדרה "חיי הציפורים"BBC

18:00 – 14:00
סיור באגם ירוחם,
הכרות עם בית גידול-
נאת מדבר.
תרגול הדרכה
נסיעה למדרשה

11:00 – 09:00
תרגול הדרכה –
המשך-

13:00 – 11:00
סיכום הקורס

