תכנית קורס מדריכי צפרות  -דרום
תאריכים 3 :בינואר  2013עד ה 8 -למרץ 2013
מתכונת הקורס 9 :מפגשים בימי שישי ,מתוכם שלושה מפגשים של יומיים (חמישי-שישי).
ריכוז הקורס :מידד גורן
הדרכה :אסף מירוז ,יואב פרלמן ,עמיר בלבן ,מידד גורן ואנשים נוספים.
לינה :חדרי ביס"ש ,עד  4אנשים בחדר.
עלות .₪ 600 :העלות אחידה לכל המשתתפים ,גם מקומיים שלא זקוקים ללינה.
תוכנית הקורס:
מפגש 3-4/1/13 :1
מקום מפגש :מדרשת בן גוריון – המרכז הבין תחומי
שעת מפגש18:00 :
לינה :כלול
כלכלה :ערב ,בוקר
לו"ז:
חמישי
 18:30-19:00פתיחה  -היכרות ותיאום ציפיות .הכרות עם אתרי הצפרות בנגב
19:00-21:00ממלכת העופות וייחודה ,אבולוציה וטקסונומיה
 21:00הכנות לסיור בוקר
שישי
 06:00-08:00סיור תיאור עופות ועבודה עם מגדירדגש עופות מדבר
 09:00-11:00מושגי יסוד באקולוגיה של עופות
11:30-13:00מחזור החיים של הציפורים  -חיזור וקינון
מפגש 2:11/1/13
מקום מפגש :מדרשת בן גוריון
שעת מפגש07:00 :
לינה :לא
כלכלה :עצמי
לו"ז
 07:00-09:00סיור במדרשה העמקה בזיהוי ציפורים
 09:00-10:15פיזיולוגיה ומורפולוגיה  -שיחור מזון והתאמה לבית הגידול המדברי
 10:30-12:30המשך פיזיולוגיה ומורפולוגיה  -שיחור מזון והתאמה לבית הגידול המדברי
 12:30פיזור
מפגש 17/1/13 :3
מקום מפגש :מדרשת בן גוריון
שעת מפגש06:15 :
לינה :לא
כלכלה :עצמי
לו"ז
 06:30-08:30סיור חוות נפחא
09:00-11:00היכרות עם בתי הגידול – רכס חלוקים ,מצוקי צין(יובל הדר)
 11:15-12:15נגב – היסטוריה אנושית כללית(בצלאל כהן)

מפגש 4:1/2/13
מקום מפגש :מדרשת בן גוריון
שעת מפגש06:15 :
לינה :לא
כלכלה :עצמי
לו"ז
 06:30-07:30סיור עין עבדת נחל צין
 08:00-11:00מאפיינים של עולם העופות הישראלי
 11:15-12:30מעבר על כל סדרות העופות של ישראל ומאפייניהם
מפגש 5:8/2/13
מקום מפגש :מדרשת בן גוריון
שעת מפגש06:15 :
לינה :לא
כלכלה :עצמי
לו"ז
 06:30-07:30סיור -תחנת טיבוע ומדרשה
 08:00-10:45נדידה  -על מה ולמה
 11:00-12:30המשך מעבר על כל סדרות העופות של ישראל ומאפייניהם
מפגש 6:14-15/2/13
מקום מפגש :ניצנה
שעת מפגש :יום ה 16:30
לינה :כלול
כלכלה :ערב ,בוקר
לו"ז
חמישי
 16:45-17:45תצפית במט"שקציעות
 18:30ארוחת ערב
 20:00-22:00ציפורי הנגב -עבר מול עתיד .איומים מול פעילויות שמירת טבע
שישי
 05:45-07:45סיור ניצנה
 08:15-11:15מגוון ביולוגי  -מבוא ,הכחדות ,מינים מתפראים ,פליטי תרבות ואחרים בנגב
מפגש 7:22/2/13
מקום מפגש :תחנת דלק רעים (צומת רעים)
שעת מפגש06:00 :
לינה :לא
כלכלה :עצמי
 06:00-09:00סיור נגב מערבי
 09:30 -11:30אתרי הצפרות בנגב -חשיבותם ,עבר מול עתיד (מידד גורן)
 11:15-12:15עופות דורסים בנגב – סקירה (מידד גורן)
מפגש 28/2-1/3/2013 :8
מקום מפגש :מדרשת בן גוריון
שעת מפגש :יום ה 16:00
לינה :כלול
כלכלה :ערב ,בוקר
לו"ז
חמישי
 16:30-18:00מתודיקה של הדרכה ,המחשה הדרכת מזדמנים
 19:30-21:30החזקת קבוצה בסיור טבע ,הדרכה למגוון גילאים ,קבוצה מגוונת

שישי
05:45-07:45
08:30-10:30
10:45-12:45
13:15-14:15

סיור באגם ירוחם ,הכרות עם בית גידול -נאת מדבר תרגול הדרכה
תרגול הדרכה –המשך-
תרגול הדרכה –המשך-
תרגול הדרכה –המשך-

מפגש 8/3/13 :9
מקום מפגש :מדרשה
שעת מפגש06:00 :
לינה :לא
כלכלה :עצמי
לו"ז
 06:30-07:30סיור בשדות שדה בוקר
 08:00-09:00מפגש עם אסף צוער ,אקולוג עופות ,מחוז דרום רט"ג .עופות ושמירת טבע בנגב
 09:15-10:15סיכום קורס ומילוי משובים
 10:45-11:15מילות ברכה וחלוקת תעודות

