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 42/2/4/42ישי, חמיום 
 לכולם באוהל מסלול לציבור הרחב מסלול מקצועי * שעות

 המרכזי ובמתחם

. סקר של: ציפורים, 1משמרת  14:00-15:00
עכבישנים, פרפרים, שבלולים, 

זוחלים, חרקים, חי מתחת לאבן, 
 דגים וצמחים.

14:00-22:00 
כל שעה עגולה סיורים 

 לקהל הרחב
 )פירוט בהמשך(

 
 תחנת טיבוע פתוחה

 15:00-18:00 
 

 
 15:00-16:00 תצוגת עקרבים, דגים ועוד

. סקר של: ציפורים, 2משמרת  16:00-17:00
עכבישנים, פרפרים, שבלולים, 

חרקים, חי מתחת לאבן, זוחלים 
רשתות עטלפים  ודגים. פריסת

 ומלכודות מכרסמים

 תצוגה פעילה
 קצרות הרצאות

 טבע ירוחם פעילות חווידע
 מזוןדוכני 

 דוכני מכירה
  -"הכה את המומחה"

 מה מצאתי?

17:00-18:30 

 טקס מתן חסות אקדמית לעמותת דוכיפת  13:81-13:81

19:00-20:00 
 19:15 שקיעה

. סקר של: ציפורים, 8משמרת 
חיים, -עטלפים, עכבישנים, דו

 עקרבים, נחשים, יונקים גדולים 

 
 
 
 

 מלכודת חרקים פתוחה
 //:42-//:/4בין 

 דוכני מכירה ומזון
 תצוגת מינים

20:00-21:00 

 שירי טבע מסביב למדורה 21:11-22:11

. סקר של: ציפורים, 4משמרת  22:00-23:00
 יונקים גדוליםעטלפים, 

 מתחם לינה
23:00-24:00 

 

 4/42/254/ישי, שיום 
 לכולם באוהל מסלול לציבור הרחב מסלול מקצועי * שעות

 המרכזי ובמתחם

. סקר של: ציפורים, עטלפים, 4משמרת  00:00-01:00
  יונקים גדולים

 (22:11)מתחיל בשעה 

 

 מתחם לינה
01:00-02:00 

 המשך סקר לילה .5משמרת  02:00-05:00

: איסוף מלכודות מכרסמים, 6משמרת  05:00-06:00
 06:00-07:00 סקר ציפורים, צמחים

 //:0/זריחה 
 תחנת טיבוע

 פתוחה
 16:11-12:11 

 

07:00-08:00 

. סקר ציפורים, עכבישנים, 7משמרת  08:00-09:00
פרפרים, שבלולים, חרקים, חי מתחת 

 וצמחים.לאבן, זוחלים, דגים 

  

סיורים לקהל הרחב  09:00-10:00
 )פירוט בהמשך(
 09:00-12:00 

 

 תצוגה פעילה
 קצרות הרצאות

 טבע ירוחם פעילות חווידע
 מזוןדוכני 

 דוכני מכירה
  -"הכה את המומחה"

 מה מצאתי?

10:00-11:00 

. סקר ציפורים, עכבישנים, 3משמרת  11:00-12:00
מתחת  פרפרים, שבלולים, חרקים, חי

 לאבן, זוחלים, דגים וצמחים.

 סיכומים וספירות 12:00-13:30

 טקס סיום והכרזת סיכום הספירה 18:81-14:11
 .לילדיםמתאים לא  .* ניתן להצטרף לחלק מהפעילות המקצועית, על בסיס מקום פנוי, ובהתאם לסוג הסקר

 ****8123154-152**** לתשומת לבכם: ייתכנו שינויים בתוכנית המפורסמת. ניתן ומומלץ להתעדכן בדף הפייסבוק או בטלפון: 

 למשפחה. ניתן לשלם במקום, באשראי או מזומן. ₪ 36לאדם, או  ₪ 24עלות: 



 
 

 

 תוכנייהה

 

 

 

 

 
 

 ת לקהל הרחב:יופעילוהפירוט 

 42/2/4/42יום חמישי, 

 הרצאות בשעה -הרצאות קצרות סיור שעת יציאה לסיור
14:00  האהבה של השבלוליםיגאל גרנות, חיי  ● פורים בפארקיבעקבות צ 

 נדב אייזנר: עופות דורסים ●

15:00  ארכאולוגיה בפארק 

 )שבלולים )סקר והסבר 

 סטוריה של פארק ירוחםיהה 

 15:81 הדרכה פעילה לכל המשפחה  -ברוריה גל
באמצעות פוחלצים: הקשר בין מבנה הגוף ופעילות 

 הציפור

16:00  אקולוגי ומגוון המינים אייל שוחט, שמירת איזון  ● פורים בפארקיבעקבות צ
 בסביבה האורבנית

 איתן ג'קסון: צמחים בפארק ירוחם ●

17:00   בעקבות חרקים בפארק 

 בעקבות צמחים בפארק 

 בועז שחם: זוחלים ●
 עטלפים -אסף צוער ●

18:00  בעקבות צמחים בפארק  

19:00 
 19:15 שקיעה

 האזנה לעטלפים  

20:00   מחפשים עקרבים ומאזינים
 לעטלפים

 

21:00   מחפשים עקרבים ומאזינים
 לעטלפים

 

22:00  מחפשים עקרבים  
 

 45/2/4/42יום שישי, 
 

 הרצאות קצרות סיור שעת יציאה לסיור
   זריחה  06:00

07:00   בתשלום(אופניים(  

08:00  פורים בפארקיבעקבות צ  

09:00  ענבל זייבל : דגים באגם ירוחם ● בעקבות חרקים בפארק 
 עולמם של הפרפרים ●

10:00  פורים בפארקיבעקבות צ 

 רכאולוגיה בפארקא 

  בתשלום(אופניים( 

 הדרכה פעילה לכל המשפחה באמצעות  -ברוריה גל
 פוחלצים: הקשר בין מבנה הגוף ופעילות הציפור 

 טורף מתוחכם -ארז ברקאי: הארינמל 

 נדב אייזנר: על נדידת הציפורים 

11:00  בעקבות הפרפרים 

  בתשלום(אופניים( 

  שוחט, שמירת איזון אקולוגי ומגוון המינים אייל
 בסביבה האורבנית

12:00  פורים בפארקיבעקבות צ 

 בעקבות צמחים בפארק 

 

 12:11-16:11, שישי 13:11-15:11חמישי  :תחנת טיבוע

 24:11-21:11חמישי בין  :מלכודת חרקים

 ועד אחרון השרים... -21:11חמישי  ערב שירי טבע סביב המדורה:

 חווידע טבע ירוחם:  - חוויתיות לכל המשפחהסדנאות 

 בניית סירות מצופות דונג, בניית מתקן לאיסוף חרקים, יצירת עטלף על חוט, הכנת מאכלות ציפורים, ועוד ועוד...

 3:11-12:11, וביום שישי 16:11-13:81ביום חמישי 

 .14:11-3:11וביום שישי  21:11-14:11חמישי : ביום דוכני מכירהקפה קונדיטוריה ובית  –דוכני מזון של זמן איכות 

 ****8123154-152**** לתשומת לבכם: ייתכנו שינויים בתוכנית המפורסמת. ניתן ומומלץ להתעדכן בדף הפייסבוק או בטלפון: 

 למשפחה. ניתן לשלם במקום, באשראי או מזומן. ₪ 36לאדם, או  ₪ 24עלות: 


