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השכלה
____________________________________________________________________
 2015-2020לימודים לתואר שלישי ) (Ph.dבתחום שיקום אקולוגי ) (Restoration Ecologyבמחלקה
לזואולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב .מנחים :פרופ' תמר דיין ,דר' ג'יימס אהרונסון .נושא המחקר" :שיקום
ושיחזור שטחי חולות לאחר כריתת יער אקליפטוס נטוע בדיונות נחל אלכסנדר" .במסגרת המחקר
השתמשתי בטכניקות שיקום שונות במטרה לאושש את המערכת האקולוגית ולהשיב את תפקודי
המערכת ומגוון המינים האופייני לחולות לאחר כריתה .במסגרת המחקר אני בודקת מדדים שונים
המשקפים את תפקודי המערכת אקולוגית :מורפולוגיה ופדולוגיה של הקרקע והרכב חברות :צומח,
פרוקי רגלים וזוחלים.
 2018קורס ביסודות תורת המאור .האגודה הישראלית למאור .לשכת המהנדסים ,האדריכלים
והאקדמאים במקצועות טכנולוגים בישראל.
 2013-2014סקירת ספרות בנושא" :השפעות מטיילים על מערכות טבעיות ,ואסטרטגיות ניהול
מבקרים בשטחים פתוחים בישראל" .סקירת הספרות הוגשה לסנאט אוניברסיטת תל אביב במסגרת
הצעת מחקר ללימודי תואר שלישי.
 2013הגנת הצומח בהדרים )קורס( ,משרד החקלאות.
 2011תו תקן לחינוך הדרכת טיולים )משרד החינוך(.
 2008-2011לימודים לתואר שני באקולוגיה ) ,(M.scבתחום אקולוגיה ושימור ) Conservation
 (Ecologyבמחלקה לזואולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב .מנחים :פרופ' תמר דיין ,דר' אורי שיינס .נושא
המחקר" :השפעה של אור ,רעש והעשרה אורגנית מגני אירועים על חברת מכרסמי הבר של הכרמל".
במסגרת המחקר בדקתי מדדים שונים לעקה כרונית במכרסמים שלכדתי סביב גני אירועים בגן לאומי,
לרבות עבודת מעבדה למיצוי הורמוני עקה מפרוות מכרסמים באמצעות כרומטוגרפיה נוזלית בלחץ
גבוה וספקטרופוטומטריית מסות ) .(LCMSבנוסף אספתי מהשדה נתונים על אור ,רעש ומצבורי אשפה
בשטח) .ממוצע תואר .(94.5
 2008סקירת ספרות בנושא השפעות של זיהום אור וזיהום רעש על בעלי חיים.
 2005-2008תואר ראשון בביולוגיה בהצטיינות ) (B.scהפקולטה למדעי החיים ,אוניברסיטת חיפה
באורנים )ממוצע תואר.(90 :
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 2007-2008פרויקט גמר בנושא "שונות גנטית באוכלוסיות של צב רך ).(Trionyx triunguis
בהנחיית דר' רחל בן שלמה ,אוניברסיטת חיפה )קמפוס אורנים( .במסגרת הפרויקט השתמשתי
במרקרים גנטיים ) (AFLPבמטרה לבדוק קרבה גנטית בין אוכלוסיות של צב רך בישראל.
 2005-2008תעודת הוראה בביולוגיה )מורה בכירה( במסגרת תכנית המצטיינים של הפקולטה
)ממוצע תעודה.(92 :
נסיון תעסוקתי
____________________________________________________________________
להלן הפרויקטים המרכזיים בהם עסקתי בחמשת השנים האחרונות:
 2018-2020ניהול יחידת המחקר במכון דש"א ,מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט ,אוניברסיטת תל אביב.


הטמעת עקרונות אקולוגים לניהול חקלאות בישראל
 2018-2020 oפרויקט 'מילופרי' ב  30,000דונם של מטעי אבוקדו בגלילך המערבי
 2019-2020 oיקבי ברקן



שיקום נחלים באספקטים של תכנון אקוהידרולוגי ,ניהול ותפעול



זיהום אור בישראל -היבטים של רגולציה ,חקיקה ובריאות הציבור



שיקום אקולוגי



הטמעת עקרונות אקולוגים בתכנון בישראל .עבודה מול מוסדות התכנון ,ועדות מחוזיות ,משרד
הבינוי והשיכון ועוד



ניהול טיילות ונופש לצד שימור אקולוגי בתעלה המזרחי .מ.א גליל עליון.

 2018-2020גיוס כספים ,תכנון באספקטים האקולוגים וליווי ביצוע של מעבר בעלי החיים התחתי
הראשון בישראל.
 2018-2019ליווי מדעי וליווי אקולוגי של תכנון גן אקולוגי )גן היובל( בהרצליה .במסגרת התכנון הנגשנו
לראשונה בישראל את עבודת האנטמולוג ,ועולם החרקים ברמה מדעית גבוהה ביותר לציבור,
 2011-2020אקולוגית עיריית נתניה
 תכנון


ליווי אקולוגי של מנהל הנדסה ושל החברה הכלכלית )חל"ת נתניה( בתכנון פרויקטים לבינוי
בשטחים טבעיים בעיר )גשר השמורות ,פארק המדע בחולות כפר נטר ,תכנית אב לשבילי
אופנים ,גבעות גרינטל ,מעלית המצוק( .ביצוע סקרי שדה ,איסוף נתונים לממ"ג ,הגדרת
פוליגונים לשימור ,ליווי הצוות האדריכלי ,מתן הנחיות לצמצום הנזק בביצוע ,הגדרת שלביות
ופיקוח על הביצוע.
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ייזום ,גיוס כספים ותכנון פרויקטים להגדלת הקישוריות האקולוגית בין שמורות הטבע העירוניות
בנתניה
 דחיקת מעבר מתחת לכביש בין פארק אגם החורף ושמורת האירוסים
 תכנון מסדרון אקולוגי עילי בין שמורת האירוסים ושמורת פולג
 ביצוע שבילים ושיקום שלולית חורף בחורשת הסרג'נטים



שיקום אקולוגי של שטחים מיועדים לשימור .שימוש בטכניקות שונות של שיקום קרקע וצומח
לצורך הגדלת המורכבות המבנית והמגוון הביולוגי בשטחים מופרים המיועדים לשימור.



קידום הנחיות תכנון מרחביות בנושאים של צמצום זיהום אור ,צמצום הנזק האקולוגי בעת ביצוע
פרויקטים ,והנחיות לתכנון גינות ופארקים.



מיפוי כלל עירוני של מגרשים בקונפליקט אקולוגי גבוה ,שילובם במערכת ההתראות של הרישוי
העירוני ,ומתן הנחיות ייעודיות ליזם במסגרת תיקי המידע.

 ניהול אתרי טבע עירוניים
 שמורת האירוסים  -ניהול שטח טבעי ) 500דונם( המשמר את בית הגידול של חולות ומשארי
חמרה .בשמורה נמצא הריכוז הגדול בעולם של אירוס ארגמן לצד מאות מיני צומח ובעלי חיים
הנתונים בסכנת הכחדה בישראל דוגמת צבי א"י ,שנונית שפלה ,גרביל החוף ומינים שונים של
פרוקי רגלים .את השמורה פוקדים עשרות אלפי מבקרים והיא ממוקמת על ציר תנועה ראשי ,בין
שכונות מגורים ומזבלה עירונית הנמצאת בתהליכי פינוי .ניהול השמורה תוך שמירה על המגוון
הביולוגי מהווה אתגר ניהולי גדול .עבודתי באתר כוללת הקמתי באתר תחנת טיבוע )(2015-2016
למעקב אחר פעילות מינים נודדים ,הכנת תכנית תאורה לכביש סמוך ,טיפול במינים פולשים,
ניהול צוות מנטרים )מכרסמים ,זוחלים ,צומח( ,פיתוח תכנית לשבילים ושילוט באתר ,וליווי פעולות
אכיפה .כמו כן ביצעתי העתקה של אירוסים משטח שיועד לבנייה אל תוך השמורה ,ההעתקה
בוצעה כפרויקט מחקר של תלמידי תיכון סמוך כחלק ממבחן הבגרות בביולוגיה.
 פארק אגם החורף  -פארק עירוני מרכזי ,כ  500דונם גודלו .מחציתו מהווה פארק אינטנסיבי פעיל,
עם מדשאות ,פינות מנגל ,במת אירועים ,ומגרשי ספורט .מחציתו השנייה טבעית ומשמרת את
אחת מבריכות החורף הגדולות והמשמעותיות ביותר במישור החוף ,המכילה יצורי מים ,דו חיים
ומספר גדול של עופות מים המקננים בבריכה .לצד הבריכה בית גידול לח המשמר מיני צומח נדיר
של בתי גידול לחים ,ובעורפו דיונות חול גדולות וטבעיות .הכפפה של שני ייעודים )אינטסיבי
ואקסטנסיבי( העומדים כמעט בסתירה זה לזה מהווה אתגר ניהולי גדול .עבודתי באתר כוללת
הכשרת שבילים ,ניהול צומח עונתי ,הפניית נגר ,טיפול במינים פולשים ,ניטור יתושים )בשיתוף
איגוד ערים( ,אכיפה ופיקוח ,ניטור מגוון ביולוגי ,מעקב אחר איכות המים ,עבודה מול גורמי אכיפה,
ליווי עבודות הזיקוקים ליום העצמאות וכן הנחיית צוותי התפעול של הפארק בנוגע לניהול השטחים
האינטנסיביים )דישון ,הדברת עשבים ,משטרי כיסוח ,וכיוון תאורה( .כמו כן ליוויתי את צוותי התכנון
והביצוע של תאורת מגרש הספורט ,ומגרש הסקייטפארק .לרבות רגולציה על התכנון ,ופיקוח על
הביצוע )מדידת תאורה לפני ואחרי ההקמה ,כיוון תאורה עם הצוות המקצועי בשטח(.
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 חורשת הסרג'נטים  -יער אקליפטוס נטוע שגודלו כ  220דונם .ביער נסקרו לאורך השנים מאות
מיני צומח ,חלקו הגדול בעל חשיבות לשימור ,והוא מהווה מפלט אחרון למספר למין של בוצין
)שככל הנראה( נכחד מישראל.
עבודתי באתר כוללת ,ניהול צוותי מנטרים )עופות ,צומח ,פרפרים( ,ביצוע מחקר למיגור חמציץ נטוי
והסברה לציבור ,והקמת גרעין רבייה לבוצין ביירותי )בשיתוף הכפר הירוק( ,כמו כן במסגרת עבודתי
יזמתי ,סייעתי בתכנון וליוויתי את הביצוע של דילול היער לצורך הגדלת המורכבות המבנית של בית
הגידול .עוד יזמתי ,סייעתי בתכנון וליוויתי ביצוע של עבודה לשיקום של בריכת חורף שהתייבשה.
פעולות השיקום כללו דילול עצים והרמת נוף ,העמקת הבריכה והפניית נגר מרחוב סמוך ,עבדות
לסלילת השבילים בשטח ,שיקום צומח ,טיפול במינים פולשים ,והקמה של גשר שאורכו כ  100מ'
מעל השלולית המשוקמת.
לצורך מתן הגנה ראויה לשטחים אני מפעילה נותני שירות שונים בתוך העירייה )אגפי התפעול
השונים ,רשות האכיפה ,משטרת נתניה ,האגף לחינוך סביבתי ודוברות העירייה( ,ואני עומדת בקשר
עם גופים חוץ -עירוניים כמו קק"ל ,רשות הטבע והגנים ,החברה להגנת הטבע ,המשרד להגנת
הסביבה ,איגוד ערים שרון ומוסדות אקדמיים שונים .בנוסף אני מפעילה צוותי ניטור לביצוע סקרים
בקבוצות טקסונומיות רלוונטיות .ומעבדות לניטור איכות מים ,וקרקע.
 פעילות חינוכית
 בשנת  2013הקמתי בנתניה את צוותי תושבים "נאמני שמורות" המסייעים בניהול ,אכיפה,
הסברה וניטור שמורות הטבע העירוניות .צוות נאמני השמורות פועל ברציפות זו השנה הרביעית.
פורום ה 15-ואנוכי אף כתבנו "כרטיס פרויקט" בנושא הקמת צוותי מתנדבים ,לצורך הנגשת הידע
לרשויות נוספות.
 סיורים לציבור -בכל שנה אני עורכת סיורים ללא תשלום בשמורות הטבע העירוניות בעונות
הפריחה ומחוצה להן.
 טחנה לטיבוע ציפורים -בשנת  2015הקמתי בשמורת האירוסים טחנה לטיבוע ציפורים במסגרתה
הציבור הוזמן להשתתף בטיבוע ציפורים אחת לחודש ללא תשלום.
 השתלמויות למורים ומנהלים באתרי הטבע העירוניים -לאורך השנים העברתי השתלמויות מורים
ומנהלים בשטחים הפתוחים וסייעתי בהכשרת הצוות החינוכי לעבודה באתרי הטבע במסגרת
עבודות חקר והעשרת הידע של במגוון המקומי.
 סיורי תלמידים ,הנהגות ירוקות ובתי ספר מאמצים לאתרי הטבע העירונים .במסגרת תפקידי אני
קולטת קבוצות מבתי ספר מקומיים באתרי הבע העירונים לביצוע פעולות משותפות של אקטיביזים
סביבתי :עקירת מינים פולשים ,זריעה צומח בר בשטחים מופרים ,איסוף זרעים ,שתילת צומח
בסכנת הכחדה ועוד.
 כמו כן אני הרפרנטית העירוניות לנושאי חיות הבר בעיר ,ייעוץ לטיפול בלינה מאינה הודית
) ,(Acridotheres tristisאיסוף בעלי חיים פצועים והעברתם לטיפול רפואי ועוד.
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 בשנת  2016הקמתי בשיתוף האגודה הישראלית לניטור פרפרים ,צוות תושבים שהוכשרו לנטר
פרפרים כחלק ממערך ניטור הפרפרים הארצי למדע אזרחי.
 ביצוע מחקרים ושותפויות עם גורמים חוץ עירוניים
 השפעת ממשקי כריתה ופינוי שונים על חברת צומח ,חורשת הסרג'נטים 2011-2014
 השפעת מבנה היער על מגוון ביולוגי .חורשת הסרג'נטים 2013-2014
 שותפות בצוות סיעור מוחות לתערוכת הביאנלה )(2015
 השפעת עבודות לדילול היער על מגוון ביולוגי 2013-2015
 מעקב ארוך טווח אחר הצלחת העתקת אירוס ארגמן ) (Iris aropurpureatבשמורת האירוסים
בנתניה
 מעקב ארוך טווח אחר שיקום אוכלוסיית בוצין ביירותי ) (Verbascum berytheumבחורשת
הסרג'נטים בנתניה.
 הבדלים בהרכב חברת זוחלים ומכרסמים בשמורת פולג ושמורת האירוסים
 יעילות ממשקי שונים במיגור אוכלוסיות של חמציץ נטוי )(Oxalis pes-caprae
 שותפות במחקר בנושא " הקשר בין איכות חיים לעושר מינים בעיר " ,פרופ משנה אסף שוורץ,
מיה צונץ ,הפקולטה לאדריכלות ערים ,הטכניון.

 2016-2018ייעוץ אקולוגי .עיריית הרצליה
במסגרת עבודתי עם האגף לאיכות הסביבה בעיר .ליוויתי את צוות התכנון מטעם העירייה ורשות
העתיקות ,ואת הסקר שבוצע באתר .וייצגתי את האגף בהסברה לגורמים חוץ ותוך עירוניים .במסגרת
מסמך שהוכן לעירייה נתתי המלצות לתכנון האתר כאתר טבע עירוני :מתחמים לשימור ולפיתוח,
המלצה לפיתוח מערכת שבילים ,הנחיות לתכנון תאורה ושילוט וגידור .והכנתי תכנית לניהול תל מיכל
כאתר טבע עירוני ,לרבות תחזוקת האתר וניהול הפסולת ,ניטור מגוון ביולוגי וטיפול במינים פולשים,
וניהול הקהל.
 2016-2017סקר אקולוגי במבני דרך .נתיבי ישראל
במסגרת פרויקט משותף עם רשות הטבע והגנים ,דר' תמר אחירון ונתיבי ישראל ,הייתי חלק מצוות
שביצע ניטור אקולוגי במבני דרך )מעבירי מים שונים( בתוואי המסדרון האקולוגי הארצי .ביצעתי ניטור
לאורך צווארי בקבוק בכביש  ,70ובכביש  . 4במסגרת הסקרים עקבתי אחר עקבות בע"ח בתוך ובסביבת
המבנה ,מיפיתי חסמים למעבר בע"ח והעברתי המלצות לתחזוקה ושדרוג המבנים ,ולבמקטע הכביש
הנבדק.
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 2014-2018ייעוץ אקולוגי לצה"ל ,ולגורמי אהו"ב )אגף ההנדסה והבינוי של צה"ל ומשרד
הביטחון(.
 כלים לתכנון מאקרו
במסגרת פרויקט משותף של צה"ל )מנהל הגנת הסביבה במטכ"ל ,סגן אלון אייל עזרא( ,אגף שימור
מגוון ביולוגי בחברה והגנת הטבע ,ורשות הטבע והגנים אני מנהלת פרויקט להטמעת שיקולי מגוון
ביולוגי במערכת התכנון הצה"לית .במסגרת הפרויקט פיתחתי כלי תכנון מאקרו המאפשרים לאגף
תכנון בצה"ל להעריך את מידת הנזק האקולוגי הצפוי מביצוע הפרויקט ,כבר בשלבים מוקדמים
מאוד של בחינת החלופות .עבודתי כללה למידה של מערכת התכנון הצה"לית ,פגישות עם אנשי
מפתח ,פיתוח כלים לתכנון מאקרו ,מיפוי של מתקני צה"ל קיימים שבשטחם אזורים ראויים לשימור,
מיפוי מתצ"א של שטחים בעלי רגישות ייחודית בתוך מתקני צה"ל ומתן רגולציה מחמירה לפיתוח
בשטחים אלו .תוצר חלק זה של המיזם הייתה הנחיה צהל"ית המסדירה את הרגולציה לשימוש
בכלי התכנון שהוכנו .ההנחיה נמצאת בימים אלה בשלבי אישור.
 כלים לתכנון מפורט


לצורך צמצום הנזק האקולוגי בעת ביצוע פרויקטים מיפיתי פתרונות תכנונים וניסחתי מפרטי
תכנון בנושאים הבאים:


מניעה של התנגשות עופות במתקני קשר



תאורה משטחים במתקני צה"ל



ניהול פסולת



תכנון מבנים המונע התבססות עופות מתפרצים



המלצות לגידור היקפי



המלצות לגינון

כמו כן ניסחתי "שאלון סביבתי" שיסייע בפיקוח על איכות התוצרים בשלב בקרה איכות התכנון.


פיתחתי גאנט לשילוב אקולוג בתכנון צה"לי ,לרבות מפרט תוצרים נדרשים בכל שלב של תכנון,
ומתן הנחיות המשך לתכנית לביצוע.

 2015– 2013אקולוגית מלווה של פרויקט "חקלאות תומכת סביבה"


ניהול פרויקט
במסגרת פרויקט ראשון מסוגו ,חברו משרד החקלאות ,מוא"ז לב השרון ,מרכז המועצות האזוריות,
המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים לפרויקט שמטרתו לשפר את הפוטנציאל של שטחי
חקלאות אינטנסיבית )תות ופרדסים( לשמש כמסדרון אקולוגי למעבר של קבוצות טקסונומיות
שונות .עבודתי הייתה תחת האגף לאיכות הסביבה במועצה ובשיתוף עם הגופים היוזמים .במסגרת
תפקידי בניתי את תכנית העבודה והוצאתי אותה לפועל )תכנית שיקום ,תכנית ניטור( ובניתי את
תקציב הפרויקט .כמו כן במסגרת תפקידי יזמתי שיתופי פעולה רחבים מחוץ למועצה :משרדי
ממשלה )משרד החקלאות ,המשרד להגנת הסביבה ,לשכת התכנון של משרד הפנים( ,גופים
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אקדמיים )סטודנטים לתארים מתקדמים מאוניברסיטת תל אביב ,חוקרים מהטכניון ומהפקולטה
לחקלאות באוניברסיטה העברית ,מורות מובילות מנהיגות ירוקה( ,נציגי רשויות )מ.א בני שמעון,
מ.א עמק חפר ,מ.א גולן( ,פורמים מקצועיים )כנס המארג ,הוועדה השנתית לאקולוגיה וסביבה,
התחנה לחקר הסחף ,חוקרים ממכון וולקני ,וועדת מומחים "חקלאות תומכת סביבה"( .בנוסף,
מסקנות ראשוניות מהמיזם שולבו כחלק מהתכנית האב של המועצה האזורית ובמדריך לתכנון
וניהול שטחים פתוחים במועצות האזוריות )לרמן .(2015 ,כמוכן ,בשלל הזדמנויות הפרויקט פורסם
בתקשורת הכתובה והמצולמת ברמה המקומית והארצית.
 עבודה עם חקלאים שותפים
במסגרת המיזם הוחתמו חקלאים מעוניינים על שותפות במיזם ،ובהמשך הם היו שותפים מלאים
לתהליך :פעולות השיקום נעשה ע"י הצוות המקצועי שהעמידו לרשותנו החקלאים ،לרבות השקיית
השטחים המשוקמים ,מיגור מינים פולשים פינוי גזם ועוד .במסגרת המיזם נערכו מפגשי עדכון
תדירים עם החקלאים ,בהם הוצגו תוצאות הניטור ,הועלו שאלות ונפתרו חסמים להמשך .במסגרת
המיזם פעלתי בשיתוף משרד החקלאות לגיבוש קבוצה שתעבור יחדיו לשימוש במלכודות זבוב ים
תיכוני והפסקת הריסוס מהאוויר .במסגרת המהלך יזמנו יום עיון לחקלאים בנושא ,וצרפנו את
הוועדים המקומיים למיגור אוכלוסיות שבוב גם בתוך הישובים .בנוסף קודם מהלך של ניסוי משותף
של החקלאים עם התחנה לחקר הסחף ומכון וולקני בנושא השימוש בצומח כיסוי בפרדסים
 שיקום משארי שדה ורצועות נחל לאורך המסדרון האקולוגי הפוטנציאלי
במסגרת המיזם השתמשתי בטכניקות שונות לשיקום הקרקע ובית הגידול של חולות ומשארי
חמרה .פעלנו למיגור מינים פולשים ,פינוי פסולת חקלאית ושיקום חברת הצומח .לאורך המסדרון
האקולוגי המוגדר.
 זריעה של צומח כיסוי בפרדסים של חקלאים שותפים
לצורך הרחבת בית הגידול המקומי ולצורך עצירת סחף קרקע ביצענו צומח כיסוי בפרדסים שותפים
לאורך המסדרון האקולוגי המוגדר.
 ניהול צוות ניטור
לאורך תקופת המיזם ובשיתוף רשות הטבע והגנים בחנו את התאמן של קבוצות טקסונומיות שונות
לשקף את תפקוד המסדרון המשוקם .כתבנו תכנית לניטור ) .(2012-2017ניהלתי את צוותי
המנטרים בשטח ,לרבות הגדרת שאלות המחקר ,אזורי המחקר ושיטות המחקר .קבוצות
טקסונומיות שנבדקו :צומח ,פרוקי רגלים ,דבורים ,זוחלים ,קיפודים וחולייתנים -כללי.
 ביצוע מחקרים
במסגרת הפרויקט יזמתי מחקרים שונים לבדיקת יעילות טכניקות שיקום שונות כגון שימוש בחפוי
פלריג ,החלפת מצעים ,שיקום אקסטנסיבי והשפעתן על מגוון ביולוגי ,ובחנתי את התאמתן ויעילותן
של חברות צומח ,וממשקי תחזוקת צומח שונים לשמש כצומח כיסוי במדיום חקלאי .במסגרת המיזם
נבחנו שאלות שונות הנוגעות לשיקום ככלי לשיפור מדדי מגוון ביולוגי לאורך זמן ,שיקום ככלי לחיזוק
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שירותי תמיכה בחקלאות ,ועלות ההשקעה הכספית בטכניקות שיקום שונות אל מול תועלת בעלייה
במגוון ביולוגי.
 פעילות קהילתית
לאורך תקופת המיזם סייעתי למחלקה לחינוך וקהילה באגף לאיכות הסביבה לחיבור הקהילה
למיזם .הפעילות החינוכית כללה בין השאר כריתה של שיטים מכחילות ,איסוף בלוטים של אלוני
תבור עתיקים והנבטתם במשתלה מקומית ,סימון חלקות השיקום במיזם ותיעוד שלבי השיקום
בריכת החורף .הציבור דרך הוועדים המקומיים היו שותפים למיזם מיגור זבוב הפירות הים תיכוני,
ובשימוש בזרעי בר בגינות הפרטיות.
 כתיבת דו"ח מסכם ומסקנות יישומיות
עם סיום עבודתי במיזם ערכתי דו"ח המסכם את כל הידע שנאסף לאורך תקופת המיזם ,והעמדתי
אותו לרשות הציבור באופן שיאפשר להנגיש את המסקנות לפרויקטים הבאים בתחום.
 2011-2012ניהול וליווי אקולוגי של פרויקט בריכות החורף בחברה להגנת הטבע.
במסגרת עבודתי מיפיתי בריכות חורף ערכיות מחוץ לשטחים מוגנים ,ופעלתי לחבר קהילות מקומיות
לשלוליות החורף הסמוכות למקום מגוריהן .כמו כן ביצעתי שיקום נגר לבריכות בעלות הידרופריודה
קצר ושיקומן.
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