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  האתגר

 חשובה כלכליתו חברתית ,סביבתית בעיה  הינו מדבור
 שגורם דבר, העולם של צחיחים אזורים על המשפיעה

 .כלכליהו ביולוגיפוריות בתחום השל משמעותי לאובדן
 

  טבעומשאבי קרקעות ממשק של ילותהיע שיפור
 רווחה לקראת מכריע צעד מהווה מדבורל תגובהב

 ם באופןהתקד המדעש בעוד. צחיחים באזוריםחברתית 
 תהליכיב המכריעים הגורמים  הבנתל בסיוע ניכר

 להילחם כדי המומלצות שיטותה של ההערכה, מדבור
 מימדה של שילוב וכן, וידע ניסיון חילופי, מדבורב
, יםמוגבל  קרובות לעתים םה פתרונותב רתיחבה

 דרכיםה אימוץ לגבי פשרותב צורךכך שיהיה ל וגורמים

  .שיקוםלו מדבור למניעת במאמציםביותר  הטובות
  

  התגובה
PRACTICEמדענים האוספת גלובלית יוזמה  היא 

 בעולם ביותר המושפעים אזורים מקרב עניין ובעלי
 מדעיהו מקומיה הידע את לשלב היא המטרה. למדבור

 אנו, זו בדרך. המדבור אתגר עם להתמודד לעזורו
 ולא, המתמשךמהניסיון ו העבר מניסיון ללמוד מקווים
  .מהשני אחד, חשוב פחות

  

   הפרויקט

 PRACTICE ,זה יעד תאלקר לפעולעל מנת שתוכל 
 כתלהער כלים וליישם לפתח שואפת קודם כל

 ורמדב למניעת הקיימות שיטותה של האפקטיביות
 יםפיסיקאלי-ביוהו אנושייםה מדיםימה שילוב, ושיקום

. הרמות בכל במעורבות עניין בעלי שילובכן ו מדבור של
 של בינלאומית רשת ליצור פתשוא PRACTICE ,שנית

 בניתוח לתמוך שנועדו טווח ארוך לניטור אתרים
 והשימוש הנגישות את לשפר, בעתיד נתונים וסינתזת

 חלופת את תהליכי שפרל וכן, ארוך לטווח נתונים של
  .העולם ברחבי מוצלחים נהלים של ידע
  

 התושבים אל להגיע נסהת PRACTICE בישראל
 מנהליל, הנגב בצפון השונות קהילותה מכל המקומיים

, ממשלתיים ולא ממשלתיים מארגונים טבע משאבי
, מקומיים (המדיניות קובעי לאו, שונים מדעניםל

 ).ובינלאומיים לאומיים



 

 

 המחקר ריאת
PRACTICE מחקר צוותי תכולל 

 12- ב העניין בעלישל  פלטפורמותו
 ים באזורים מופצים ניטור אתרי. מדינות

 ספרד, איטליה, יוון (ובאירופה נייםתיכו
 דרום, נמיביה, מרוקו (אפריקה, )ופורטוגל
, סין, )ישראל (התיכון המזרח, )אפריקה
 ).ב"ארה, מקסיקו, ילה'צ (אמריקה
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 יער את כוללים הנגב בצפון ניטורל בישראל אתרים

  .)מגדה( וגילת ,שקד סיירת פארק ,יתיר
 

  שלך השתתפות
 מדבורב מלחמהלו כהלהער שיטותה תהצלחל המפתח

 ,ידע ,עניין לתרום אפשרות לו ישש ממי דולמל הוא
 כהכרו היהת ותשתתפהה . פרספקטיבות או / ו ,ניסיון

 עם יםמפגש ,לא ומה עובד מה על פרספקטיבות במתן

 ,באתרים ביקור ,ותמושפעה קבוצותה עם או עניין בעלי
 יצוות עם כיםתהלי על ודיונים הנלמד החומר בדיקת

 לנהל שלנו תהיכול את לשפר היא הכוונה .המחקר

 בעתיד השתתפותית גישה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


