
מורים ותלמידים עוזרים לציפורים הנודדות להגיע הביתה בשלום

"אלופי הנדידה" 2018  - זה בידיים שלנו!

ציד בלתי חוקי של ציפורים נודדות

בכל שנה ניצודות מיליוני ציפורים נודדות לאורך נתיבי הנדידה באירופה ובמזה"ת. הסיבות לציד 
הבלתי חוקי הן מגוונות, החל מציד עבור מזון, ציד לפי המסורת והתרבות או סתם לשם השעשוע 
והמעמד. ציידים בלתי חוקיים משתמשים במגוון שיטות להרג וללכידה של ציפורים נודדות וצדים 

ציפורים מכל המינים והסוגים: עופות דורסים, ציפורי שיר קטנות, ברווזים ואף יונים. 

בשנים האחרונות מפיקה "החברה להגנת הטבע" מירוץ צפרות בינלאומי גדול באילת ובנגב בשיתוף 
עם ארגון הצפרות הבינלאומי "Birdlife International". מירוץ "אלופי הנדידה" הוא פרויקט המגייס 

כספים ומעורר מודעות לבעיית הציד הבלתי חוקי של הציפורים הנודדות. במירוץ לוקחים חלק צפרים 
ממדינות רבות בעולם ומגייסים כספים לטובת פרויקטים נקודתיים לאורך נתיבי הנדידה, בחינוך, 

אכיפה ושמירת טבע. עשרות אלפי דולרים כבר נתרמו במסגרת הפרויקט לפעילות בגיאורגיה, 
קפריסין, טורקיה ויוון, שם מתבצע ציד רחב היקף.

אלופי הנדידה 2018 

ב-26 במרץ 2018 יתקיים מרוץ אלופי הנדידה ה-5 בישראל בו ישתתפו קבוצות רבות מהארץ 
ומהעולם. בשנים האחרונות יותר ויותר קבוצות 'צפרים צעירים' של ילדים ונוער לוקחות חלק במירוץ 

ונושא חינוך הדור הבא של שומרי הטבע הפך לנדבך מהותי בפרויקט. 

על מנת להמשיך בקו החינוכי של המרוץ ולהמשיך את העלאת המודעות לבעיית הציד הבלתי חוקי, 
השנה החלטנו להשיק תחרות מקדימה למירוץ בקרב חובבי טבע וצפרות צעירים וזאת בעזרתכם - 

המורים ואנשי החינוך!

תלמידיכם יוכלו לקחת חלק בפעם הראשונה בתחרות חינוכית, בה נגייס את מוחותיהם הצעירים 
למציאת פתרונות פרקטיים לבעיה ממשית ואתכם לליווי והנחיה שלהם בתהליך. את התחרות ילוו 

גם אנשי מקצוע מטעם "החברה להגנת הטבע" שיסייעו במציאת תכנים ומקורות מידע רלוונטיים כדי 
לתאר ולהבין את הבעיות הניצבות בפני ציפורים לאורך נתיבי הנדידה. 

קהל היעד 

תלמידים חובבי טבע בכיתה ד' ומעלה המשתתפים באופן שוטף בתכניות לימודים הנוגעות בנושאי 
צפרות.



אופי התחרות 

בשלב הראשון - יאספו המורים והתלמידים מידע וילמדו על בעיית הציד החמורה באזורנו. דוגמאות 
ממדינות עימן עבדנו בשנים האחרונות בפרויקט "אלופי הנדידה" ניתן למצוא באתר הרשמי: 

Champions of the Flyway ובאתרים נוספים באינטרנט. ניתן לקבל תקציר בעברית ממארגני 
התחרות.

בשלב השני - יתחלקו התלמידים לקבוצות עבודה (3-5 תלמידים בקבוצה) ויתבקשו להציע רעיונות 
פרקטיים ומקוריים כיצד להתמודד עם בעיית הציד הבלתי חוקי. את הרעיונות תציג כל קבוצה 
במצגת עד 6 שקפים ותשלח למארגני התחרות. צוות של שופטים יבחן את העבודות והמצגות 

הטובות ביותר תיבחרנה כמנצחות בתחרות. המנצחים יוזמנו להציג את המצגת שלהם בפני 
משתתפי מירוץ "אלופי הנדידה" מהארץ ומהעולם באירוע הפתיחה הרשמי שיתקיים באילת ב-23 

למרץ 2018. 

לוחות זמנים

התחרות תיפתח בתחילת ינואר ותינעל ב-7 למרץ 2018. 

במהלך חודש ינואר תחל הפנייה לבתי הספר ובכל בית ספר יתחיל שלב הצגת הנושא לתלמידים 
ואיסוף המידע.

במהלך חודש פברואר יחל שלב חלוקה לצוותים, העלאת הרעיונות, פיתוחם וסידורם במצגת.

 FlywayChampions@gmail.com :את המצגת יש לשלוח עד ה-7 למרץ 2018 למייל

יש לקבל אישור שהמצגת התקבלה. ניתן לפנות במייל זה למארגני התחרות לעזרה בכל שלבי 
הפרויקט.

בהצלחה!

יהונתן מירב
ענת גל

וצוות "אלופי הנדידה"

http://www.champions-of-the-flyway.com/

