סילבוס קהילת מנטרי פרפרים  - 2021מועצה אזורית גזר
ינואר

תאריך
13.1
יום ד'
17:00-18:30
19.1
יום ג'
19:00-20:30

21.1
יום ה'
18:00-19:30
פברואר

אפריל
28.310.4
ספירת
הפרפרים
הגדול

נושא

ד"ר רחלי שוורץ צחור
אקולוגית חברה בהנהלה וממקימי תכנית
ניטור הפרפרים הלאומית

גינות מושכות פרפרים

על נפלאות הטבע ותופעת החקיינות
בבעלי חיים.

ד"ר לאה (אקלה) אקשטיין
גימלאית סמינר הקיבוצים,
ראש החוג לחינוך סביבתי לתואר שני ומרצה
לביולוגיה.
פרסמה  3ספרים בתחום הוראת המדעים.

המפגש
יתקיים
בזום
*לא תהיה
הקלטה
זום

מדע אזרחי מהלכה למעשה! תובנות
משש שנות ניטור של קהילת מגידו

אחיעד שדה (סוירי) אקולוג ,רכז סיורי
האגודה

4.2
יום ה'
18:00

העלמותו המסתורית של צמריר הקדד

דובי בינימיני יו"ר אגודת חובבי הפרפרים
זוהר אפק סטודנטית תואר שני אקולוגיה אונ'
ת"א ,צוות מחקר מינים נדירים של האגודה

8.2
יום ב'
19:00-20:30

"מדע אזרחי"
החשיבות באיסוף מידע על ידי אזרחים
ודוגמאות מהארץ ומהעולם.

נירית לביא
רכזת תחום המדע האזרחי בחברה להגנת
הטבע.

זום

ד"ר גילה אלון בוטנאית
ומרצה במכללה

זום

16.2
יום ג'
18:00-19:30
מרץ

מרצה

מקום
זום

3.3
יום ד'
18:00-19:00
19.3
יום ו'
09:00-11:00
1.4
יום ה'
20:30-22:00
9.4
יום ו'
09:00-12:00
23.4
יום ו'
9:30-11:30

דילמות קיומיות של צמחים הפורחים
בסתיו ובחורף וכיצד הם מושכים
מאביקים
לקראת ספירת הפרפרים הגדולה
הדרכה
איך משתתפים בספירה?
מפגש קהילה
מסלול מארח -
הכנה לספירת הפרפרים הגדולה
למה למשוך פרפרים לגינתנו?
הפנינג מועצתי
מסלולים מארחים את תושבי המועצה
הקמת גינת פרפרים
הלכה למעשה

לאה בנימיני
רחלי שורץ-צחור
טל מלוכנא
תכנון הפנינג ספירת הפרפרים הגדולה
ברחבי המועצה
אייל מצליח
שותף בהקמה ופעיל בקהילת ניטור
הפרפרים של מ.א גזר
בשיתוף הגינות הקהילתיות במועצה
מנטרים מארחים במסלולי הניטור בישובים\
מנטרים מאמצים מדגרת חינוכית
(יפורט במפגש של מרץ)
אייל מצליח
שותף בהקמה ופעיל בקהילת ניטור
הפרפרים של מ.א גזר
בשיתוף הגינות הקהילתיות במועצה
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זום

זום
בית
חשמונאי
זום

בישובים
שונים
במועצה
כרמי יוסף

מאי

7.5
שעות ינתנו
בהמשך
יום ה'
13.5
16:00-17:30

מגוון מרצים

הכנס השנתי של
אגודת חובבי הפרפרים

סימה קגן
מאקלמת צמחי נוי וחוקרת בכירה במרכז
הוולקני.
תושבת סתריה

צמחים צופניים בגן הנוי
סיור לימודי

תל אביב
סתריה

21.5
יום ו'
9:00-10:30

על פרפרים וחרקים
שבגבעת זקס

גאיה רודנר בורנשטיין
צלמת מוכשרת ומנטרת צעירה עם ידע רב
בחרקים.

גבעת זקס
קבוץ
גבעת
ברנר

יוני

יום ה
3.6
18:00-19:30

על גחליליות ופרפרים -
היש דומה ביניהם?

אלה פישמן
חוקרת גחליליות
אוניברסיטת תל אביב

תל גזר

יולי

יום ה'
15.7
19:00-20:30

ניצן כהן

גזר

פיזיולוגיה של פרפרים

ספטמבר

יום ה'
9.9
19:00-20:30

סיכום שנת ניטור פרפרים במ.א גזר
"בין המחקר לבין השטח"
מרימים כוסית לשנה החדשה

אוקטובר

אחיעד שדה (סוירי)
אקולוג,
רכז סיורי האגודה

 1.10כנס המנטרים

גזר

יום ו'
15.10
09:00-12:00

סיור
חיבור בין השטח למחקר-
(בהתאם לממצאי הניטור של המועצה)

אחיעד שדה (סוירי) אקולוג,
רכז סיורי האגודה

יפורסם
בהמשך
יפורסם
בהמשך

בהתאם
לפעילות
הפרפר

קיסרית הקטלב

נעמי סיוון
מנטרת ותיקה – רכזת מודיעין

הר
הטייסים

נובמבר

19.11
יום ו'
9:30-11:30

מסלול מארח
ושיח על חקלאות באזור המועצה.

יהונתן הראל
אוהב טבע ,חקלאי ואיש אדמה בן קיבוץ
שעלבים.

גבעת נכס
 אזורישפרו

דצמבר

16.12
יום ה'
19:00-20:30

חרקים ומה שביניהם

ליאות גדרון
אנטמולוגית משרד החקלאות
מומחית לחרקים.
תושבת חולדה

גזר

בברכה,
נוגה פולגר
רכזת קהילת מנטרי הפרפרים של מ.א גזר
nogaff1@gmail.com
050-6392653
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