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Australasian fishes 
כ תצפיות"סה שם הפרויקט כ מינים"סה   

כ  "סה

 שטח כולל תאריך התחלה מתצפתים

austrlasian fishes 29108 1881 1006 03/10/2016 

ארצית תוכנית  -          austrlasian fishes 



reto naturalista urbano 2018 - bogota כ תצפיות"סה שם הפרויקט כ מינים"סה   

כ  "סה

 מתצפתים

תאריך 

 תאריך סיום התחלה

שטח  

 כולל

reto naturalista urbano 2018 - bogota 8010 1090 344 27/04/2018 30/04/2018 

מיליון תושבים 8ר "קמ 1775 –עירונית  תוכנית    reto naturalista urbano 2018 – bogota  



כ תצפיות"סה שם הפרויקט כ מינים"סה   

כ  "סה

 מתצפתים

תאריך 

 התחלה

שטח  

 כולל

parks canada bioblitz 21243 3141 1480 01/01/2017 31/12/2017 

שמורות טבע      parks canada bioblitz 



כ תצפיות"סה שם הפרויקט כ מינים"סה   

כ  "סה

 מתצפתים

תאריך 

 התחלה

שטח  

 כולל

biodiversity of Alabama 134377 8773 3941 12/02/2016   135765 

תושבים  4,739800ר "קמ 135765מדינה       biodiversity of Alabama 



כ תצפיות"סה שם הפרויקט כ מינים"סה   

כ  "סה

 שטח כולל תאריך התחלה מתצפתים

Biodiversidad del Estado de México 52385 4473 2818 01/08/2009  22350 

מיליון תושבים   16, ר"קמ 22351 – מכסיקומדינת   Biodiversidad del Estado de México 





כ דיווחים"סה  שנת התחלה 

 2003 121 מחלקת דו חיים

 2018 34 דריסותדיווחי 

 2009 163 צבים

 2004 1084 לטאות

 2003 1839 נחשים

 2000 1306 יונקים

 2007 332 מכרסמים

 כ תצפיות באחת מהתוכניות הארציות"סה





 תצפיטבעעמוד הבית של 

 ר"קמ 1100, תושבים 18000 -מועצה אזורית    -רמת הגולן 



 תאריך, מיקום, צילום, שם –חסר נתון בסיסי 

 המנטרי "זוהה ע

 י הקהילה"זוהה ע

 דרגת מחקר

 מיקום מוסתר



 תצפיות' מס מחלקה

 2340 עופות

 146 דו חיים

 632 זוחלים

 1129 יונקים

 2457 חרקים

 11746 צמחים

 323 פטריות

 509 עכבישניים

 כ תצפיות  "סה
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 בכל שנה מנטריםכ "סה        

         

 בכל שלושה חודשים מנטריםכ "סה         

   מנטריםכ "סה 



' מס

 שם זיהויים

16383  ariel-shamir 
3,091  ariehohd 
1,933  yairur 
1,553  itai 
1,541  cliygh-and-mia 
1,356  ronf 
933  lilkreni 
899  cnaan-shamir 
676  dvora 
409  khaledayyach 
325  omerweiner 
256  artem 
217  juhakinnunen 
210  filippoceccolini 
209  borisb 
136  pihlaviita 
132  elorlevi 
126  maxallen 
121  fabienpiednoir 
120  uriah 

 ישוב שם פרטי שם משפחה

כ  "סה

 תצפיות
 4,314 אמנון יאיר אור

 2,750 נטור אוריה רשף

 1,621 מרום גולן אריאל שמיר

 1,295 מרום גולן עומר וויינר

 1,266 מעלה גמלא דבורה שיצר

 920 גבעת יואב אריה אוהד

 904 קצרין איתי מאירס

 569 נטור אלאור לוי

 385 אניעם רעות בן אלישר

 310 מיצר בת פוקרסה

 257 רמות קובי גביש

 204 קצרין קרן   לוי

 194 מעלה גמלא הילה לוטן

 187   מושית מוזס-אלון

 166 מרום גולן אלון רייכמן

 150  גבעת יואב בן אמו אוליבייה

 137 רמת מגשימים מני צוברי

 125 מעלה גמלא תם שחר-אור

 116 קדמת צבי שרון חסדאי

 110 קשת ירוחם קנטמן

 93 מיצר מיכל מילגר

 89 רמות נעמה מנספלד

 313מובילים מתוך  20 952מובילים מתוך  20



 מוסדות חינוך

 

 בית ספר אביטל
הפקולטה לחינוך   –" מדע אזרחי בבית ספר"תחילת יישום יחד עם מרכז המצוינות 

 .מדע ולטכנולוגיה בטכניוןל

 

 

 קהילה

 

 .זני מורשת, צומח, חרקים, זוחלים: סיורים בנושאים

 

 : המטרה לטוח הארוך

  

כל יציאה לטיול או פיקניק במרחבי הגולן 

 תלווה בניטור אחד לפחות  
 



 מדע אזרחי

 ,  אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת חיפה, טכניון, מועצות אזוריות

 החברה להגנת הטבע
 :התוכניתמטרות 

 .בסיס מידע לקבלת החלטות הקשורות בפיתוח ובשימוריצירת 1.

 .למרחבי הטבע שבארצנו, זיקה בין תושבים במדינת ישראליצרת  2.

 .  נגישות של מכוני מחקר ותושבים למידע המצטברהבטחת  3.

 2018סוף 

 ניטור מגוון ביולוגי –מדע אזרחי 



 :תודות

 כל אחד ממאות התושבים הנוטלים חלק בתוכנית

 מרכז מקצועי –אריאל שמיר 

 מרכז פעילות במוסדות חינוך ובקהילה –אלאור לוי 

 מרכז פעילות המחקר                                   – מלקינסוןדן 



 ר"קמ 20235 – האוקוונגודלתת 

 ארצית תוכנית

  

 מספר מיני  

 צומח

 מספר מיני  

 דגים

 מספר מיני  

 עופות

 מספר מיני  

 יונקים

 מספר מיני  

 זוחלים

 מספר מיני  

 דוחיים

 35 64 68 407 115 353 אוקוונגו

 6 40 38 43 6 1279 רמת הגולן


