
 הגיעו!

 

 הסיסים כבר כאן!"מכל הידיעות העל זמניות, זו החשובה מכולן: 

העופות השחורים, מלכי התעופה, עם הזנב השסוע וחרמש הכנפיים הצר, דודניהן של 

 הסנוניות, המסמלים יחד עימן את בוא האביב, כבר נראים בשמי השקיעה מעל בתי העיר...

  2006פנטסטי.":      עלי מוהר השבוע ראיתים במו עיניי. פנטסטי. פשוט 

 

 )איור: עמוס בידרמן(

יפו" -"הציפור של תל אביבהימים",  100הציפור המופלאה, "ציפור ללא הפסקה", "ציפור 

הצהלה הרמים שמבלה את מרבית חייה בתעופה, חותכת את האוויר בתמרונים ובקולות 

 הגיעה לישראל בפברואר, כמו בכל שנה. -מיוחדיםוה

פורחים אלה ם עד שההסיסים מגיעים מאפריקה לישראל, מקננים, מטפלים בגוזלי בכל שנה

 מהקן וכבר ביוני שבים לאפריקה בחזרה.

נבנתה על גג בית הספר  "שכונת  , ובסיוע בית הספר "לטבע" והתלמידים,לפני כשנתיים

, ניםשל סיסים מקנ עם ההקמה הותקנה גם מערכת השמעת קולות תאי קינון. 12סיסים" עם 

 בכדי למשוך את הסיסים למקום.

 שאיתר את אחד מתאי הקינון.בשנה שעברה, לקראת תום עונת הקינון נצפה זוג סיסים 

 השנה שוב הסתובבו סיסים מסביב לתאי הקינון וגילו עניין.

הרשות בסיוע מ"של אמנון האן והנהלתו ב "הסיסיםידידי עמותת "במאמץ משותף עם 

וידיאו הותקנו מצלמות  -של עיריית ת"א שנרתמה לסייע ולממן "לאיכות הסביבה וקיימות

 .ומצלמה חיצונית תאי קינון על גג בית הספר 3בתוך 

JVayY&list=PLs7ChqKDOonBLQosq30cMkL3NSmhttps://www.youtube.com/watch?v=DjI8aX

7DcZWE&index=37&t=0s 

 אנחנו ממש מתרגשים לשתף אתכם! 

 התחילו לקנן!אף הם הגיעו ו

https://www.youtube.com/watch?v=DjI8aXJVayY&list=PLs7ChqKDOonBLQosq30cMkL3NSm7DcZWE&index=37&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=DjI8aXJVayY&list=PLs7ChqKDOonBLQosq30cMkL3NSm7DcZWE&index=37&t=0s


 ניתן לראות את התחלת הקינון בשני תאי קינון: הבתמונ

 

 :ובתא השלישי...

https://www.youtube.com/watch?v=pUPq4_Fa_1g&list=PLs7ChqKDOonBy13ChdQkdUSVh1

E9zateX&index=22&t=0s 

 !!!ביצים 3ובקן להם.."הס פן תעיר..." 

 החלה הדגירה, עם הפסקות קצרות להתאווררות כשמספיק חם, שלא יתקררו הביצים.

התנהגות מהתאים ונוכל לעקוב אחר באינטרנט "און ליין"  ינוכל לצפות בשידורבקרוב 

הסיסים בקו )גם מהבית!( מסידור הקן ובנייתו, דרך הטלת הביצים, בקיעת הגוזלים 

 ופריחתם מהקן.

שפיתחו  ,צוות סטודנטים מוכשרים ממגמת המחשבים ומערכות מידע בחיפהוכל זאת בזכות 

ובמסגרת המאמץ  ,"און ליין" כעבודת הגמר שלהם לתואר צפייתאת התוכנה המיוחדת הזו ל

 .לקידום נושא "המדע האזרחי" בישראל המשותף לטכניון ולאוניברסיטת חיפה

נוכל לשאול שאלות כמו מי דוגר על הביצים? הנקבה בלבד? או גם הזכר? מי מטפל 

 עוד.בגוזלים? איך מטפלים בהם? ועוד ו

ובקריאותיהם בזמן שמגיעים נקווה שבמהרה נוכל גם לחזור לבית הספר ולצפות בסיסים 

 .7/6ולחגוג איתם גם ביום הסיס הבינלאומי שיחול בלקינים, 

 4-מ חיים לשידורים קישורשמותקנות אצלנו, הנה ברגע שנוכל להתחבר "און ליין "למצלמות 

 :"הסיסים ידידי" עמותת אנשי חוקרים אותם שונים קינים

https://www.youtube.com/channel/UCX8_7qN9Op_TZ0FhPLfp4FA 

 בהתרגשות

 צוות טבע, סביבה וחברה 

https://www.youtube.com/watch?v=pUPq4_Fa_1g&list=PLs7ChqKDOonBy13ChdQkdUSVh1E9zateX&index=22&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=pUPq4_Fa_1g&list=PLs7ChqKDOonBy13ChdQkdUSVh1E9zateX&index=22&t=0s
https://www.youtube.com/channel/UCX8_7qN9Op_TZ0FhPLfp4FA

