
 גינה מזמינה ציפורים וחקר
 הקמת סביבה בת קיימא לשמירת מגוון מינים בחצר בית הספר

 .הסיבה העיקרית להכחדת מינים היא הרס בתי גדול
על ידי עשייה נכונה ניתן  . בהם חיים בעלי חיים וצמחים. בפארקים, בגינות, בערים קיימים איים של טבע

פעילות זו . לאורך זמן מקיימות חייםלהפוך אותן לסביבות , להעשיר את מגוון מיני הבר בסביבות האלה
 ככל שיהיו בגינות יותר מגוון מינים תהיינה בהן גם יותר ציפורים. תסייע לשמירה על מגוון המינים



 :מה במצגת

 
 הסבר  מהי גינה מזמינה•

 הנחיות להקמת גינה מזמינה •

 הנחיות להכנת מתקני האכלה•

 ר בתל אביב"הקמת גינה מזמינה בבית הספר שז•

 הקמת גינה מזמינה בבית ספר צורים בהוד השרון •

 

 :שאלות חקר בגינה ובחצר שקופית פתיחה•

 
 מארג המזון של חצר בית הספר ומקום הציפורים בו•

 (ס"ס רמז כפ"ציפי סעדה בי)? כיצד משפיעות תחנות האכלה על מספר ומיני הציפורים בגינה•

 (א"ת גרץס "אורלי גבריאלי בי )ס "קשר בין מספר ומיני הציפורים לאזורים שונים בחצר ביה•

 (דורון להב) ניסוי העדפת מזון •

 (דורון להב) ניסוי העדפת צבע של מיכל מזון •

 (אורט שפיים. שלומית ליפשיץ, שטיינהרטולי )קשר בין כמות וריכוז צוף פרחים ובקור צופיות •

 סקרי ציפורים ספירת ציפורי הבר הארצית בחצרות•

 

 

 

 

 

 

 



 ?מה זו גינה מזמינה  

גינה מזמינה הינה גינה שמוקמת בכוונה שתמשוך מגוון מינים של בעלי חיים  

,  בעלי חיים שחיים מתחת לאבנים, פרפרים, ציפורים, צמחי בר: וצמחים מהטבע

במסגרת הקמת הגינה נוטעים . חרקים שונים בעלי חיים מימיים ועוד, קיפודים

 .מגוון צמחים מושכי פרפרים וחרקים אחרים וכן צמחים מושכי ציפורים

האכלה  , לגינה מוסיפים אלמנטים שמטרתם למשוך בעלי חיים כגון מתקני שתיה

 .בריכה ועוד, אבנים, בולי עץ, וקינון

כמו כן יש להשאיר חיפוי עלים על הקרקע וליצור  . הגינון בגינה הזו הוא אורגני

 .  קומפוסט

גם אם הוא נחשב מזיק , כל אורגניזם מהבר שמגיע לגינה המזמינה רצוי ומבורך

 .בגינות רגילות

 

באתר של  ' הגינה המזמינה'הנחיות ומידע רב להקמת הגינה תמצאו במדור  

 www.yardbirds.org.ilציפורי הבר בחצר 

 

 

 

 

http://www.yardbirds.org.il/


 

 חלזונות ארכובית שבטבטית וטוואי הארכובית

 דבר ראשון בדקו מה כבר יש בגינה מהבר



 

 נמלת הקציר

 קן של נמלת הקציר במעוף כלולות

 ציפורים בדרך כלל לא אוכלות נמלים אבל נמלים במעוף כלולות הן מעדן



 רוני אקרמן :צילם

 גורם משיכה מספר אחד   -מים 



 צולם על ידי דורון להב

 –מתקן שתייה ורחצה פשוט 

 !צלחת וטפטפת  

 צולם על אלישע דביר



 

 פרחי בר

 צמחי בר מושכים ציפורים ומיני בר יותר מאשר מיני תרבות

ל "להשיג ממשתלת זרעים מציון בכרם מהר 

http://www.seedsfromzion.co.il/ 

 

http://www.seedsfromzion.co.il/


 ירקון אוכל גדילן צילם עמיר בלבן תוכי נזירי אוכל גדילן צילם אברהם קוזק

 חוחית אוכל ת חוחן צילם איתן קאופמן

 חוחית אוכלת טיונית צילם יהודה כץ
 דרור ספרדי אוכל כף אווז האשפתות צילם יהודה כץ

 צילם יצחק מיוחס. תוכי נזירי על חוח
 צילם נינו. דרור ספרדי אוכל ארכובית צילם נינו  . חוחית אוכלת חרחבינה

 צילם אברהם קוזק. צופית על אטד

 ציפורים אוכלות צמחי בר



 

 החי מתחת לאבן

 חלקה של החי מתחת לאבן



 לכל ציפור מזון משלה

 להשאיר חיפוי על הקרקע



 צילם  שרגא אלון. אלוורה צילם איתן קאופמן. טבק השיח

 צילם בני סטרשונסקי. ציניה

 דק פרי צילם יהודה כץ

 צילם יהודה כץ. אלמון הודי

 בני סטרשונסקי. מרווה

 בני סטרשונסקי. שסק צילם

 צילם דורון להב. היביסקוס

 לנטנה צילם נינו פרח הקנגורו  צילמה רינה בן יעקב

 אלוורה

 צמחים מושכי צופיות



 ירקון סועד לנטנה צילם ברוך אלרט

 דררה אוכל אזדרכת צילם חיים מויאל

 בולבול על תאנה צילם עמיר בלבן

 בולבול על אלמוגן צילם הרי קרויטרו דררה על אלמוגן צילם שרגא אלון סבכי על קליסטמון צילם נינו

 דררה אוכלת פקן צילם יהודה כץ

 בולבול על  פלפלון דמוי אלה צילם רוני לבנה

 צילם עמיר בלבן. בולבול על  תאנה

 דררה על חמניה צילם רוני לבנה



 עץ תות

 זהבן צילם משה כהן

 סבכי שחור כיפה



 מתקני האכלה ושתייה



 עמיר בלבן: צילם

 עורבני על שרשרת בוטנים



 צילם עמיר בלבן



 צילם דורון להב

 צופיות על מתקן מי סוכר





 צילמה גלית. גן צופית בית דגן



 צילמה גלית. גן צופית בית דגן



 הכנת פשטידת אצטרובל

 .קמח רגיל. 1

 קנולה או דומים להם / שמן חמניות . 2

 בוטנים וכד, עדשים, חיטה, אורז" ונים/זרעים ש. 3

  

 :  אופן ההכנה

 .מערבבים את העיסה עד לקבלת בצק סמיך. 1

 .דוחסים את העיסה בין עלי אצטרובל. 2

תולים את האצטרובל על ידי חוט ברזל קרוב לענף כך . 3

 .שיתנדנד כמה שפחות

  

      





 



 דורון להב







 



משיכה לגינה   -ירגזי 
מים  , באמצעות מזון

 וקופסאות קנון



 

 ר תל אביב המורה סיגלית הבר"הקמת גינה מזמינה בית הספר שז

 ר תל אביב"תכנון הגינה בית ספר שז



 

 צמחי תבלין

האם לדעתכם בחרו נכון . שיפועים, סוג  אדמה, אור צל: יש להתחשב בתנאי השטח

 ?כששתלו צמחי תבלין שאוהבים הרבה שמש במקום כפי שמופיע בצילום



 א"ס שזר ת"חפירת בריכת העופות בה



 



 עופות הבר מגיעים למימי הבריכה



 

 כעבור כחודשיים



 הכנת קומפוסט מנסורת של פינת החי



 קבועה עם שעון -הצבת מערכת השקיה



 :נטיעות

 צמחי מים לבריכת העופות הכנסת

 ושתילת צמחים מושכי חרקים ועופות



 בניית תיבות קינון ומתקני האכלה



 הקמת פינת ישיבה ולמידה ממשטחי עץ

 (שימוש חוזר)



 עמדת תצפית בעופות מענפי דקלים



עם המורה ליזה סולומון  -גינת בית ספר צורים הוד השרון

 לפני -הגינה



 צופים לעבר הגינה



 ?מה כבר יש –צופים 



 כעבור חצי שנה



 גיבוי בפינת למידה ומעקב



שאלות חקר בצפרות  
 בגינה ובחצר



 

 תיעוד ומעקב



 שאלות חקר

 תופעה

 שאלות

תשובות שהופכות  

 להשערות

 תצפית

 תכנון ניסוי

 בצוע הניסוי

 אסוף תוצאות

 מסקנות

 השאלות הבאות



 .חרקים, פירות, פרחים, עלים, נבטים, אכילת זרעים: יחסי הזנה בין הציפור לצמח: נושא

 .  העורבני אוכל בלוטי אלון: תופעה

לעתים בערימות אדמה  )העורבני לעתים מטמין בלוטים באדמה . הוא אוכל את הבלוט רק בחלקו 

 (.שיצר החולד

הציפור אוכלת את הזרע ולא תורמת  )האם יחסי ניצול ? מה יחסי הגומלין של העורבני והאלון: שאלה

הציפור אוכלת את הזרע בחלקו אבל גם מפיצה אותו והוא יכול לנבוט  ) או יחסי הדדיות (  דבר לעץ

 (.גם כשהוא אכול בחלקו

 :  בדיקה בתצפית

 ?האם העובר שבזרע נאכל או שנשאר בחלק הלא אכול•

 ?האם ולאיזה מרחק מפיצות הציפורים את הבלוט•

 ?הפצה שנצפו הבלוט נשאר שלם ארועיבכמה •

 

 :בדיקה בניסוי

כלים שיוצבו בתנאי מעבדה   -2של בלוטים אכולים ושלמים ב ( 20-30 )זריעה של מספר שווה •

?  האם תהיה נביטה במידה זהה בכלים -בדיקה(. טמפ, לחות, תאורה, קרקע) באותם תנאים 

פקאנים במים ללילה  /ניתן להשרות את הבלוטים? האם גובה הנבטים וקצב הצימוח יהיו זהים

 (נוסה בהצלחה על בלוטים: הערה) קודם לזריעה אבל לא הכרחי 

   

 :סרטון על הנבטת בלוטים

nKQ6r-fmb-1http://www.youtube.com/watch?v= 

 (אני ממליצה להנביט ישירות בקרקע)

http://www.youtube.com/watch?v=1-fmb-r6nKQ
http://www.youtube.com/watch?v=1-fmb-r6nKQ
http://www.youtube.com/watch?v=1-fmb-r6nKQ
http://www.youtube.com/watch?v=1-fmb-r6nKQ
http://www.youtube.com/watch?v=1-fmb-r6nKQ
http://www.youtube.com/watch?v=1-fmb-r6nKQ
http://www.youtube.com/watch?v=1-fmb-r6nKQ
http://www.youtube.com/watch?v=1-fmb-r6nKQ


 אלון ועורבני



 .חרקים, פירות, פרחים, עלים, נבטים, אכילת זרעים: יחסי הזנה בין הציפור לצמח: נושא

 . אזדרכת/אלה/ושינגטוניה/אשחר/הלנטנהאוכל את פרי  דררה, ירקון, הבולבול: תופעה

הציפור אוכלת את הפרי ולא  )האם יחסי ניצול ? מה יחסי הגומלין של הציפורים והצמח: שאלה

הציפור אוכלת את הפרי אבל מלשלשת את הזרע הרחק מהעץ  ) או יחסי הדדיות (  תורמת דבר לעץ

 (.וכך מפיצה אותו

 :  בדיקה בתצפית

 ?האם היא בולעת את הפרי בשלמות או רק אוכלת את הציפה•

במידה וניתן נוח לבדוק זאת  )? האם ניתן למצוא זרעים של פירות שנאכלו בלשלשת של הציפורים•

 (על ציפורים שמצויות בכלוב ואוכלות פירות שלמים

מתחת  , ליד גדרות) הציפורים  מלשלשותהאם יש נביטה פראית של הצמחים במקומות שבהן גם •

 ?(לצמחים שבהם נוהגות הציפורים לנוח

 

 (יבדוק האם השהיה בקיבת הציפור משפרת את יכולת הזרעים לנבוט: )בדיקה בניסוי

בשני  , באחד זרעים שהוצאו מהפרי   :של זרעים( 20-30 )א מספר שווה "בכ:  כלים 3זריעה ב •

ואז  ( 2% -כ)גבוה  ברכוזפירות שלמים בשלישי זרעים שהושרו כחצי שעה בחומצה מלחית 

אם אפשר לאסוף זרעים מלשלשת של ציפור (. תהליך שמחקה את השהיה בקיבת ציפור)נשטפו 

, קרקע) הכלים יוצבו בתנאי מעבדה באותם תנאים . כדאי להעמיד כלי נוסף עם זרעים אלה

האם גובה הנבטים וקצב  ? האם תהיה נביטה במידה זהה בכלים -בדיקה(. טמפ, לחות, תאורה

 (.עשויים לעבור מספר שבועות בין הזריעה לנביטה: הערה)? הצימוח יהיו זהים

 



 ירקון סועד לנטנה צילם ברוך אלרט

 דררה אוכל אזדרכת צילם חיים מויאל

 בולבול על תאנה צילם עמיר בלבן

 בולבול על אלמוגן צילם הרי קרויטרו דררה על אלמוגן צילם שרגא אלון סבכי על קליסטמון צילם נינו

 בולבול סועד  פלפלון דמוי אלה צילם רוני לבנה

 צילם עמיר בלבן. בולבול סועד תאנה



 .חרקים, פירות, פרחים, עלים, נבטים, אכילת זרעים: יחסי הזנה בין הציפור לצמח: נושא

דררה ועוד בעץ , ירקון, נצפו הרבה ארועי בקור של הבולבול( לפני פסח)בחודש שעבר : תופעה

 .התות וכעת אחרי פסח אין כמעט ציפורים שמבקרות

 ?למה: שאלה

 (כשהיו פירות באו הרבה ציפורים)יש קשר בין מצב עונתי של הצמח ובקור הציפורים בו : השערה

 :  בדיקה בתצפית

 בקישורניתן להעזר בדף התצפית  

 

http://www.yardbirds.org.il/userfiles/files/%D7%98%D7%91%D7%9C%D7%94 3 %D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94 %D7%95%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D.doc


 עץ תות

 זהבן צילם משה כהן

 סבכי שחור כיפה

 תות



 .חרקים, פירות, פרחים, עלים, נבטים, אכילת זרעים: יחסי הזנה בין הציפור לסביבה: נושא

או הופיע לפתע לאחר שהתחילו הגשמים או , השחרור אוכל רק באזור מסוים של הגינה: תופעה

 .  נעלם לפתע אחרי פסח  מהמקום הקבוע שלו בחורש

 ?למה: שאלה

 כמות היצורים בקרקע ומתחת לעלים ומציאות השחרור, יש קשר בין לחות הקרקע: השערה

 :  בדיקה בתצפית

מדידת לחות קרקע ומספר מיני היצורים שבקרקע ומתחת לעלים במקומות שמסתובב בהם •

 בכל תצפית ובמהלך השנה, השחרור ובמקומות סמוכים שבהם לא מסתובב השחרור

 



 מקומן של הציפורים במארג המזון של סביבת בית הספר

 גיל ניצן

 איציק אמיר

 עמיקם שוב עמיקם שוב עמיקם שוב

 עמיר בלבן

 אוריה שחק



 

 השערות                           

 

 

 פינות ההאכלה ימשכו ציפורים לגינה. 1

 פינות ההאכלה יגדילו את מספר הציפורים בגינה. 2

 סוגי ציפורים חדשים יגיעו לפינות ההאכלה. 3

 
 :ס רמז כפר סבא המורה ציפי סעדה"בי

 עורכים מחקר

כיצד משפיעות פינות ההאכלה על כמות  
 ?הציפורים בגינה המזמינה



 מהלך המחקר

 אפריל ומאי, תצפיות בגינה בחודשים מרץ 30ערכנו . 1

 הצהריים ואחר הצהריים, צפינו בשעות הבוקר. 2

ערכנו תצפיות על פינות ההאכלה שהוצבו בשלושה  . 3
 ,      בגינה הקטנה שליד הגינה המזמינה: מקומות

 גינה גדולה   –במרכז הגינה המזמינה                    

 על המקלט שבגינה המזמינה                    

 רשמנו את מספר הציפורים שנצפו  . 4

 רשמנו את סוג הציפורים שנצפו. 5



  תוצאות התצפיות

 ממוצע הציפורים בגינה על פי חודשי התצפית
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   מספר פרטים שנצפו בגינה בפינות ההאכלה

 תוצאות התצפיות

 מספר הפרטים שנצפו שם הציפור

 202 דרור הבית

 5 צופית

 3 דררה

 3 עורבני

 1 עורב אפור

 1 דוכיפת

 1 תור
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 תוצאות התצפיות
 

  ממוצע הציפורים על פי שעות התצפית

 
ממוצע   שעות התצפית

הציפורים  
 שנצפו

 בוקר

 11:00עד  8:00

5 

 צהריים

 14:00עד 

6 

 אחר הצהריים

 18:00עד 

10 
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 מסקנות

יש קשר בין פינות ההאכלה לבין מספר הציפורים בגינה  ♣ 
 המזמינה

פינות ההאכלה משמשות מקור משיכה לפעילות של   ♣
 הציפורים

 הציפור השכיחה ביותר בגינה שלנו היא דרור הבית ♣ 

 לוקח זמן עד שסוגי ציפורים שונים הגיעו לפינות האכלה ♣

 רוב הציפורים הגיעו בשעות אחר הצהריים השקטות לגינה ♣

רוב הציפורים הגיעו לגינה הקטנה שבה יש צמחיה עשירה   ♣
 המשמשת גם מקום מסתור ומחבוא

לוקח זמן רב עד שציפורים מתרגלות ומגיעות לפינות   ♣ 
 האכלה חדשות

 



 המורה אורלי גבריאלי. תל אביב, חקר ציפורים בחצר בית הספר גרץ



 

העצים הדומיננטיים בשטח כשעושים תצפית הם 
 פיקוס השדרות ופיקוס בנימינה

 

 בשקופית הבאה ישנו מידע על פיקוס השדרות



 פיקוס השדרות

 :מידע כללי

מאפריקה  , .פיקוס השדרות הוא אחד ממיני הפיקוס שמוצאם מאסיה הטרופית 

עץ גדול ורחב . פיקוס השדרות זהו עץ הפיקוס  מבין הנפוצים ביותר בארצנו.ומאוסטרליה
 .  מטרים 10המתנשא עד לגובה   , צמרת



במתקני ההאכלה תלויים על הסורגים  , מתקני ההאכלה נמצאים על הסורגים של החלונות בכיתות
מפוזרים עציצים עם  , פשטידות אצטרובלים עם זרעים של חמניות ושיבולת שועל עם מרגרינה

 ,צמחיה מושכת ציפורים

 על כל חלון ישנה שרשרת  , תיבות קינון 8הותקנו  

 יש גם מגשים  , בוטנים ומגשים עם מים

 ,  זרעים של חמניות -עם תערובת של

     .שיבולת שועל ודוכן



,  רעש, אורך יום, עננות: התנאים הזהים בבית הספר הם
   .רוחות ואקלים



,  טמפרטורה: התנאים הלא זהים בבית הספר הם
 .מים ותיבות קינון, צל, אוכל, קרקע

הטמפרטורה היא לא זהה כי בחצר הקטנה יש צל  
שמוריד את הטמפרטורה לעומת החצר הגדולה ששם  

 .אין צל



אין מזון ואין צמחייה בתוך  , אספלט צבעוני, שטח פתוח שמסביבו עצים -מגרש ספורט
 .המגרש 

 

מקום מגורים לציפור חלקם גבוהים וחלם בינוניים יש כל מיני סוגים של עצים   -עצים
 ס"בביה

 

בעיקר בחצר  , פינות ההאכלה נמצאות על הסורגים של החלונות בכיתות -פינת ההאכלה
,  בפינת ההאכלה תלויים על הסורגים אצטרובלים שיש עליהם תערובת. הקטנה

 .יש בקבוקי שתייה שבתוכם יש מי סוכר ויש תיבות קינון, מפוזרים עציצים

 

צבעונית יש בה שני סוגים של מתקנים מסביב לכל מתקן יש שטח מרופד בצד   -חצר קטנה
 אחד של החצר הקטנה יש עצים ובצד השני יש את בית הספר ותיבות הקינון



סהכמגרשחצר גדולה עצים חצר קטנה עציםפינת האכלהשם הציפור
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פינת האכלה



 הציפורים שהגיעו הכי הרבה לבית הספר בין פברואר למאי

   157דרור : מקום ראשון

 109יונה : מקום שני

 8עורב : מקום שלישי





 תוצאות המחקר
.  בחצר הקטנה ובפינות האכלה היו הכי הרבה ציפורים. תוצאות המחקר זהות להשערה 

מים ותיבות קינון , עצים , אוכל, אכן היו הכי הרבה ציפורים שם מכיוון שיש שם צל
 .שהציפורים עדיין לא השתמשו בהן אולי מפני הרעש שבכיתות

המסקנה היא כמו ההשערה אבל ידוע לנו שיכולות להיות סיבות נוספות לכך שציפורים תגענה דווקא  
 :לחצר הקטנה ולא למקומות אחרים

 .לא בטוח שבחצר הקטנה ובחצר הגדולה יש אותה  טמפרטורה -טמפרטורה. א

 

התצפיות לא נעשו בשעות קבועות לכן התוצאות לא בהכרח נכונות מכיוון שיכול להיות שבשעות שעשינו  . ב
 .תצפיות היה חם מדי והציפורים הסתתרו ולא ראינו אותן

 

יש ציפורים שפוחדות מרעש והן לא מעיזות להגיע לשטח בית הספר לכן החלטנו לערוך תצפיות גם  . ג
 .בשבת כשאין הרבה רעש ושמנו לב שהגיעו יותר ציפורים

 

יכול להיות שלא הגיעו הרבה ציפורים מכיוון שמדדנו בעונה מסוימת וייתכן כי בשאר  -עונות השנה. ד
 .היו מגיעות יותר ציפורים( בהן לא ערכנו תצפיות)העונות 

 

 

 המסקנות



 המשך מסקנות

 .פינות האכלה מקרבות ציפורים.ה•

הציפורים לא מקננות מיד בתיבות קינון צריך להתאזר  -תיבות קינון.ו•
 .בסבלנות

 .  יכול להיות שיש יותר מדי רעש בכיתות ולכן אין קינון.ז•

 המחקר עדיין לא הסתיים יש לבדוק    

 את כל המסקנות שהסקנו ולחקור אותן 

 .יותר לעומק 



 .נהניתי מאוד להשתתף בפרויקט הציפורים•

 למדתי דברים חדשים שלא ידעתי קודם•

עכשיו כשאני מטייל אני שם לב יותר לסביבה שלי •

 .ומנסה לזהות ציפורים

 .העבודה באתרים על ציפורים למדה אותי המון•

 נהניתי לצאת לחצר ולערוך תצפית•

 .אני רוצה להמשיך גם בשנה הבאה•



 מתקן הדגמה למזונן של הציפורים -ניסוי

 מאת דורון להב

כחלק מפרויקט הכרת ציפורי הבר בחצר הבית מוצע לערוך ניסוים  

נניח סוגי מזונות שונים בקעריות . להכרות עם מזונן של הציפורים 

.  ונצפה אלו מזונות טעימים ומתאימים לציפורים השונות ואלו לא

רצוי לקיים את הניסוי והתצפית במשך כשבוע בכדי לבדוק סוגי מזון  

את אחד הכלים אפשר למלא  . שונים והתאמתם לציפורים השונות

לאחר סיום התצפית ולאחר שלמדנו על סוגי המזון . במי שתייה

החביבים על הציפורים  נניח את המזונות האלו בכלי האכלה  

ההצעה כאן הינה להדגמה בלבד וכמובן שאפשר לבנות  . הקבועים

 .  מתקנים כאלו בצורות אחרות

שהציפורים  , ניסוי זה כדאי לבצע בתחנת האכלה פעילה: הערה  

 כבר למדו להגיע אליה





בניסוי הבא נבדוק האם  

הציפורים מעדיפות לאכול מכלי 

 .בצבע מסוים

 (  דורון להב) 



המיכלים יכולים להיות של חומרי ניקוי  . נכין ממיכלים שונים תיבות האכלה

 .ננקה היטב ובזהירות את המיכלים ונפתח בצידם פתח רחב. שמנים וכדומה

 ?מה הייתה לדעתכם תוצאת הניסוי





 הרחבה שיטת בדיקה שאלה תופעה
 

הצופיות מבקרות את פרחי הסיסם  
ההודי והאלווי העצי בשעות שונות  
ובתדירות שונה שניתן למצוא בה  

 חוקיות מסוימת

האם יש קשר בין כמות  
הצוף ורמת הסוכר  

בפרחים למספר  
 ?הביקורים של הצופית

תצפית לאורך יום  
לעבר מתקני 

האכלה מלאכותים  
בהם ניתן לשלוט על 

 רכוז הצוף

 קונברגנציה. תגמול. האבקה

בפרחים משתנה   ורכוזוכמות הצוף 
 במשך היום

האם הטמפרטורה 
משפיעה על כמות ורכוז  

 ?הצוף לאורך היום

  -ניסוי במעבדה 
השוואת כמות ורכוז  

צוף בפרחים  
שהוצבו 

בטמפרטורות שונות 
 במהלך היום

 קונברגנציה. תגמול. האבקה

הצוף   ורכוזהאם כמות 
קשורים לזמן במהלך  

היום שבו הם נוצרים על 
 ?ידי הפרח

השוואת כמות ורכוז  
הצוף בפרחים  

מכוסים בשקית  
.  במהלך היום

השוואה בין פרחים 
שהושמו במעבדה  

בטמפ קבועה  
 לפרחים בשטח   

 שאלות חקר שהועלו בגינה המזמינה בתיכון אורט שפיים  -צופיות

 (ואלי שטיינהרט ושלומית ליפשיץ: מורות)



 צילם  שרגא אלון. אלוורה צילם איתן קאופמן. טבק השיח

 בני סטרשונסקי. ציניה

 דק פרי צילם יהודה כץ

 צילם יהודה כץ. אלמון הודי

 בני סטרשונסקי. מרווה

 בני סטרשונסקי. שסק צילם

 צילם דורון להב. היביסקוס

 לנטנה צילם נינו פרח הקנגורו  צילמה רינה בן יעקב

 אלוורה



 השתתפות בחקר ניטור ארצי של הציפורים בחצרות

 !!לכל בית ספר –מומלץ  

 

 /7http://www.yardbirds.org.il/pageלמידע  

  

  

 רצוי להצטרף לרשימת התפוצה של מרכז ציפורי הבר בחצר כדי לקבל מידע עדכני

http://www.yardbirds.org.il/ 

 

  

 

 

http://www.yardbirds.org.il/page/7
http://www.yardbirds.org.il/page/7
http://www.yardbirds.org.il/


הפעילות לטיפוח 

הטבע העירוני  

מטרתה להגן על חיות  

הבר וליצור להן  

סביבת חיים משופרת  

 . ומוגנת

כך נוכל ליהנות מחיות  

הבר בסביבתן  

הטבעית ולשמור על  

 מיגוון המינים


