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 מטרות הספירה

הרכב אוכלוסיות הציפורים בקרבת  משפיעים על , החייםבסביבת העיור ושינויים תהליכי 

 .  כמו גם על מספרן, משכנות האדם

שינויים ומגמות  אנו מקווים לאפיין , ואלו שיבואו בשנים הבאותבעזרת הספירות שערכנו 

 .ולתועלת הציפורים שבקרבתנולתועלתנו באוכלוסיות הציפורים 
 

הפעילות מעודדת אנשים מכל : של הסקר מהווה אף הוא מטרה חשובה ההיבט החינוכי

 .  ולהעמיק את התעניינותם בנושאעניין בציפורים לגלות , הגילאים והמגזרים

 

 מינים שונים 110 -מ, פרטים של ציפורים 35915כ נספרו בספירה "בסה

 צילם משה כהן. דרורי בית צילם אבי בלומן. צופית
 צילם דובי קלעי. צוצלת



 Pycnonotus xanthophygos שת-בולבול צהוב הציפורים העיקריות בספירה 17

 Upupa epops דוכיפת

 Passer domesticus דרור הבית

 Psittacula krameri דררה

 Carduelis carduelis חוחית מצויה

 Columba livia domestica יונת הבית

 Parus major ירגזי מצוי

 Carduelis chloris ירקון מצוי

 Acridotheres tristis מאינה הודית

 Motacilla alba נחליאלי לבן

 Dendrocopos syriacus נקר סורי

 Corvus corone cornix עורב אפור

 Garrulus glandarius כפה-שחורעורבני 

 Prinia gracilis פשוש

 Nectarina osea צופית בוהקת

 Streptopelia senegalensis צוצלת

 Turdus merula שחרור



 חלק מהציפורים הנוספות שנצפו בספירה



 המינים שנספרו 110רשימת כל 
עיקריים

שלדג לבן חזהפצחןסבכי ש"רטבלן בינונידיה שחורהאדום חזהבולבול צהוב

שעירפרוש הריםסבכי שחור גרוןטבלן גמדידרור ספרדיאנפה אפורהדוכיפת

שרקרק גמדיפרוש מצויסופיתטריסטרמיתזהבןאנפית בקרדרור הבית

שרשירפרפורסיס חומותיאוריתזנבןאנפת לילהדררה מצויה

תוכי נזיריצוקית בודדתסיקסקינשוף עציםזרון סוףבז מצוייונת הבית

תור צווארוןצטיהסלעית חורףכחול חזהזרזיר בורמזיבז נודדירגזי מצוי

תנשמת קאקסנונית רפתותכחלזרזיר מצויבזבוז אירופהמאינה מצויה

תפוחיתקוקיהעגור אפורכרוון חוגלהביצנית אדומת רגלנחליאלי לבן

קורמורן גדולעורב הודילבנית קטנהחוגת עציםביצנית שחורת כנףנקר סורי

קיכלי אפורעורב מזרעליליתחופמי חוףברווז אפורעורב אפור

קיכלי רונןעיט צפרדעיםמגלן חוםחורפיברווז חד זנבעורבני שחור כיפה

שחור זנבעלווית חורףמריתחטפית אפורהברכיהפשוש

שחף אגמיםעפרוני חכלילינץ מצויחיוואיגבתון עפרוניצופית בוהקת 

שחף ארמניעפרוני מצויץנשרחכלילית סלעיםגבתון צהובצוצלת

שחף צהוב רגלעקב חורףסבכי חורשחנקן גדול גדרוןשחרור

שחפיתעקב עיטיסבכי טוחניםחסידה לבנהדוחל חום גרוןירקון

שלדג גמדיפיפיון שדותסבכי ש"כחסידה שחורהדוחל שחור גרוןחוחית

מינים נוספים 



 

 

 >>>לכניסה למפה <<< 

 מפה דינמית 

 של ספירת ציפורי הבר בחצר

היכנסו לקישור ובו תוכלו לראות את תוצאות הספירה של שנה זו וגם של  

 . השנים הקודמות על גבי מפת שכבות

תוכלו לעיין בתוצאות הספירות  לפי מדדים שונים אותם ניתן לבחור בצד  

 .יש לכם אפשרות לראות סרטון הדרכה קצר היכנסכםעם . הימני של המפה

 

א על יצירת מפת "של מכון דש ג"הממממחלקת זיידמן  דיקלהלתודה רבה 

 .השכבות

 אתם מוזמנים להמשיך ולקרוא בהמשך את , או קודם לכן, לאחר שתשוטטו במפת השכבות

 2015מצגת הסיכום של 

http://mapateva.org.il/Apps/WebAppBuilder/YardBirds/index.html
http://mapateva.org.il/Apps/WebAppBuilder/YardBirds/index.html
http://mapateva.org.il/Apps/WebAppBuilder/YardBirds/index.html


 הטפסים   מספר 
  2013 -2011דומה למספר הטפסים שהגיעו אלינו בספירות מספר . טפסים לא פסולים 763  2015-אלינו בהגיעו 

מספר הטפסים מכובד בהתחשב בכך שהשנה היה מעט  . לעומת השנה שעברה( 15%-כ)טפסים  139-ונמוך ב

הפרסום היה בעיקר  (. טלוויזיה ורדיו, עיתונות, אתרי אינטרנט ראשיים)מאד פרסום של הספירה במדיה הציבורית 

של החברה להגנת הטבע ושל המרכז לטיפוח ציפורי הבר , ובידיעון של מרכז הצפרות' שלנו'באתרי האינטרנט 

 '   קול הגליל העליון'בוהשני ' ברשת 'בהאחד  -כמו כן היו שני שידורים  ברדיו . בחצר

 !!שחלקם ספרו מספר פעמים ותרמו מעל ומעבר מזמנם ומכוחותיהם, חן חן ותודה רבה לכל הסופרים



 חינוךהשתתפות מוסדות 

השנה  . לעומת השנתיים הקודמות( 6.7%) 14 -נמוך  ב 2015מספר מוסדות החינוך שהשתתפו ב 

שמות מוסדות  . מסגרת חינוכיות אחרות 8 -בתי ספר ו 102, גני ילדים 89מוסדות ומתוכם   199השתתפו 

 .  10,  9החינוך רשומים בשקופיות 

 .  מה ניתן לעשות כדי שישתתפו יותר מוסדות חינוך בעתידמורים וגננות , נשמח לקבל עצות  ממדריכים



 2015גני ילדים שהשתתפו בספירת  

 ישוב שם הגן מספר ישוב שם הגן מספר ישוב שם הגן מספר

 קדמת צבי גן הצבי 61 כפר הנוער עיינות גן שיטה 31 אמירים גן צנובר 1

 קיבוץ אורטל גן גורים   62 ף"כפר הרי גן תאנה  32 אשדוד גן אשחר 2

 קיבוץ אפיק גן שקד   63 כפר חנניה גן פרפר 33 אשדוד גן כרכום מדעי ממד  3

 קיבוץ בחן גן דרור 64 כפר יונה גן לוי 34 אשדוד גן שחף  4

 קיבוץ גבעת ברנר גן זמיר   65 כפר יונה גן צנחנים 35 אשקלון גן תלי   5

 קיבוץ גת גן תומר 66 כפר סבא גן אלון 36 בית אלעזרי גן אלון   6

 קיבוץ דגניה א גן ארז 67 כפר תבור גן נורית 37 גבע כרמל גן פשוש   7

 קיבוץ המעפיל גן צופית   68 כפר תבור   גן אלה  38 גבעת שמואל גן פטל 8

 קיבוץ זיקים גן אשל   69 כרמי צור גן שורק 39 גדרה גן דליה 9

 קיבוץ חפץ חיים גן הדסים 70 לוד גן מורן   40 גדרה גן לילך 10

 קיבוץ כפר החורש גן אלה 71 מודיעין גן שיזף   41 גדרה גן נורית 11

 קיבוץ מבוא חמה גן צעצועים   72 מושב כנף גן חצב   42 גדרה גן שקמה 12

 קיבוץ מיצר גן מיצר 73 מצפה נטופה גן יערה 43 גן יבנה גן דולב 13

 קיבוץ נתיב העשרה גן תמר   74 נאות גולן גן נווה 44 הוד השרון גן תדהר 14

 קיבוץ פלמחים גן חרוב 75 נהריה גן איזדרכת   45 הוד השרון הגן הדמוקרטי 15

 קיבוץ פלמחים גן שקמה 76 נהריה גן ארבל   46 הושעיה גן חרובית   16

 קיבוץ פרוד גן פרפר 77 נהריה גן כלנית   47 הרצליה גן ורדים 17

 קיבוץ רשפים גן כוכב 78 נהריה גן נורית   48 הרצליה גן תרזה 18

 קרית אתא גן משה 79 נהריה גן סנונית הירוקה   49 חולון גן פטל   19

 קרית עקרון גן השלושה 80 נצרת עילית גנון אלה 50 חיפה גן כפיר   20

 קרית שמונה גן ברוש 81 נצרת עילית גנון סביון 51 חיפה גן צוקית   21

 קרית שמונה גן גולן 82 נצרת עלית גן הדס 52 חיפה גן רגב 22

 קרית שמונה גן חבצלת 83 נצרת עלית גן מרגנית 53 חיפה   גן יערה 23

 קרית שמונה גן תאנה 84 עופר גן עופר   54 טבריה גן אסתר 24

 רמות גן ניצנים 85 עפולה גן הדסים 55 יבנאל גן יבנאל 25

 רמת השרון גן אלה 86 עפולה   גן לוטם 56 יהוד גן רקפת 26

 רמת השרון גן רמון 87 פתח תקוה גן החברות 57 יוקנעם המושבה גן סביונים 27

 שפר חן-גן  גפן 88 פתח תקווה גן דישון   58 יקנעם עילית גן רותם 28

 תל אביב יפו גן אורן   89 פתח תקווה גן פרדס   59 יקנעם עלית גן דולב   29

       צפת גן בת הרים הגן הירוק 60 כפר בענה ' אלסלאם'גן  30



 2015בתי ספר ומוסדות אחרים  שהשתתפו בספירת  

ישובשם המוסדמספרישובשם המוסדמספרישובשם המוסדמספר

קריית מלאכיבית ספר אחוות אחים75מירוןבית ספר חמד 38 אבטחתיכון קבוצת יבנה 1

קרית אונובית ספר עלומים76מעלה אדומיםאולפנת צביה 39 אבן-יהודהבית ספר דמוקרטי לב השרון2

קרית ארבעאולפנה קרית ארבע77מעלותבית ספר יהלום  40 רמת גןבית ספר הלל3

קרית טבעוןבית ספר קרית עמל 78מעלותבית ספר נתיב מאיר 41אשדודבית ספר עמיחי4

קרית טבעוןהצהרון של אירית79משגבבית ספר יסודי משגב42אשקלוןבית ספר נאות אשקלון5

קרית מוצקיןבית ספר קורצ'אק80מתןבית ספר בית חינוך מתן43באר טוביהתיכון אזורי באר טוביה6

קרית שמונהבית ספר יצחק הנשיא 81נהריהבית ספר בית חינוך ממד רמבם 44בית חשמונאיבית ספר שדות איילון7

ראמהבית ספר יסודי ראמה82נופיתבית ספר נופית45גבעת חיים איחודבית ספר שפרירים 8

ראש העיןחטב גוונים 83נטורבית ספר שורשים46גבעתייםבית ספר ברנר9

רחובותביהס טכנולוגי נעמת84נס ציונהבית ספר ארגמן47גבעתייםבית ספר כצנלסון10

רמת השרוןבית ספר גולן 85נצרת עיליתבית ספר גולן 48גבעתייםבית ספר שמעוני 11

רמת השרוןבית ספר רמה86נצרת עיליתבית ספר עצמון49הוד השרוןבית ספר הדמוקרטי הוד השרון 12

רעותבית ספר עמית87נתניהבית ספר רזיאל 50הוד השרוןבי"ס בית חולים שלוותה13

רעותמרכז מחוננים מעלות 88נתניהבית ספר תשרי51הוד השרוןחטב השחר 14

רעננהבית ספר הדמוקרטי מרחב89עכוחטב עליה שניה 52זכרון יעקבבית ספר דמוקרטי קשת15

שגב שלוםבית ספר אלמוסתקבל90עפולהבית ספר בית זאב53חולוןבית ספר המגינים 16

שוהםבית - ספר צוקים91פרדס חנה כרכורבית ספר ממלכתי כרכור54חולוןבית ספר התבור17

שוהםבית ספר בית חינוך דמוקרטי שחף 92פתח תקוהבית ספר ביאליק 55חולוןהמרכז לחינוך תעסוקתי 18

שלומיבית הספר הרב מימון93פתח תקוהבית ספר יד לבנים 56חיפהבית ספר דוד ילין 19

שמשיתבית ספר רעים94פתח תקוהבית ספר עוזי חיטמן57חיפהבית ספר הבונים 20

תל אביבבית ספר הבעל שם טוב95צפתבית ספר הארי 58חיפהבית ספר הריאלי מטוס21

תל אביב יפובית ספר א.ד גורדון 96צפתבית ספר נועם 59חיפהבית ספר חופית22

תל אביב יפובית ספר אביב97קדימהבית ספר יגאל אלון 60חיפהבית ספר עין הים23

תל אביב יפובית ספר אילנות 98קיבוץ געשבית ספר אדם וסביבה61חיפהבית ספר עש גניגר חיפה24

תל אביב יפובית ספר ארזים99קיבוץ גתבית ספר שדות יואב62חיפהטכניון25

תל אביב יפובית ספר בית החינוך דיזנגוף100קיבוץ הזורעבית ספר פלגים63חצור הגליליתבית ספר תלמוד תורה26

תל אביב יפובית ספר גיבורי ישראל 101קיבוץ כפר גלעדיבית ספר עלי גבעה64טייבה המשולשחטב אלנגאח  27

תל אביב יפובית ספר גרץ 102קיבוץ מסילותבית ספר יסודי רימון65ירושלייםבית ספר גילה מאוחד למדעים ואומנויות28

תל אביב יפובית ספר חסן ערפה 103קיבוץ מרחביהבית ספר אופקים 66ירושליםבית ספר אפרתה 29

תל אביב יפובית ספר יפה נוף 104קיבוץ נאות מרדכיבית ספר לב העמק67ירושליםבית ספר הניסויי היסודי30

תל אביב יפובית ספר ישגב 105קיבוץ סאסאבית ספר נוף הרים 68ירושליםהמכללה האקדמית לחינוך עש דוד ילין31

תל אביב יפובית ספר לטבע חברה וסביבה106קיבוץ סאסאתיכון אנה פרנק 69ירושליםהתחנה לחקר ציפורי ים חוג צפרות נוער 32

תל אביב יפובית ספר מגן 107קיבוץ עין המפרץבית ספר חורשה 70ירושלים בית ספר הרי ירושלים33

תל אביב יפובית ספר משה שרת108קיבוץ פלמחיםמועדון נוער71כפר בלוםבית ספר הגומא34

תל אביב יפובית ספר רמת אביב ג109קידרוןבית ספר בית -אור  72כפר יסיף בית ספר  אלביאדר 35

תל אביב יפומרכז פסגה תל אביב-יפו110קמפוס תל חי מערבבית ותיקי הגליל קורס ציפורים 73מגדל העמקבית ספר פנינת - אור36

קצריןבית ספר גמלא74מושב אמוניםבית ספר רגבים37



 2015מספר הישובים שהשתתפו בספירת  

 

  242 -השנה ספרו ב. לעומת שתי השנים הקודמות 15.5% -בכנמוך  2015ב הישובים מספר 

ראו את שמות הישובים  . ישובים 285השתתפו  2013ובשנת  283-בשעברה בשנה ישובים 

 .12בשקופית 



 2015-ישובים בהם נערכה ספירה ב

ישובמסישובמסישובמסישובמסישובמסישובמס

קרית אתא206קיבוץ כפר גלעדי165עכו124כרכום83גני יהודה42אבו גוש 1

קרית ביאליק207קיבוץ כפר הנשיא166עלי125כרמי יוסף84גני תקווה43אבטח2

קרית טבעון208קיבוץ כפר מנחם167עפולה126כרמי צור85הדסים44אביאל3

קרית ים209קיבוץ כפר מסריק168עצמון- שגב127כרמל86הדר עם45אבן יהודה4

קרית מוצקין210קיבוץ כפר עציון169ערוגות128לוד87הוד השרון46אודים5

קרית עקרון211קיבוץ להבות הבשן170פוריה 129לפיד88הושעיה47אוהד6

קרית שמונה212קיבוץ מבוא חמה171פרדס חנה כרכור130מבטחים 89הזורעים48אור יהודה7

ראמה213קיבוץ מיצר 172פתח תקווה131מבשרת ציון90הר אדר49אורנית8

ראש העין214קיבוץ מסילות173צור הדסה132מגדל העמק91הר הצופים50אילת 9

ראש פינה215קיבוץ מצובה174צורן133מגשימים92הרצליה51אלון שבות10

ראשון לציון216קיבוץ מרחביה 175צפת134מדרשת בן גוריון93זיכרון יעקב52אלקנה11

רגבה217קיבוץ נאות מרדכי176קדימה135מודיעין94חדרה53אמונים12

רחובות218קיבוץ נגבה177קדמת צבי136מזכרת בתיה95חולון54אמירים13

רם און219קיבוץ נחשון178קדר137מיתר96חיפה55אשדוד14

רמות220קיבוץ נען179קיבוץ אורטל138מכבים רעות97חצבה56אשחר15

רמות השבים221קיבוץ נצר סרני180קיבוץ אילון139מכמורת98חצור הגלילית57אשקלון16

רמת גן222קיבוץ נתיב העשרה181קיבוץ אילות140מנחמיה99חרוצים58באר אורה17

רמת השרון223קיבוץ סאסא182קיבוץ אפיק141מעלה אדומים100טבריה59באר טוביה18

רמת ישי224קיבוץ עין גב183קיבוץ בארות יצחק142מעלות101טייבה 60בית אל19

רעננה225קיבוץ עין גדי 184קיבוץ בחן143מעש102יבנאל61בית אלעזרי20

שבי ציון226קיבוץ עין המפרץ185קיבוץ בית ניר144מצפה גבולות103יבנה62בית הכרם21

שגב שלום227קיבוץ עין חרוד מאוחד186קיבוץ גבולות 145מצפה הילה104יהוד63בית חירות22

שדה אליעזר228קיבוץ עין כרמל187קיבוץ גבעת ברנר146מצפה נטופה105יודפת64בית חשמונאי23

שדה ורבורג229קיבוץ עמיעד188קיבוץ גבעת השלשה147מרון106יפו65בית יצחק 24

שדמות דבורה230קיבוץ עמיר189קיבוץ גבעת חיים איחוד148משגב107יקנעם עלית66בני ברק25

שוהם231קיבוץ פלמחים190קיבוץ גזית149משמר השבעה108ירושלים67בני יהודה 26

שכניה232קיבוץ פרוד191קיבוץ גלאון150מתן109כוכב-יאיר68בני עטרות27

שלומי233קיבוץ צאלים192קיבוץ גליל ים 151מתת110כורזים69בנימינה28

שמשית234קיבוץ רבדים193קיבוץ געש152נאות גולן 111כליל70בת -ים29

שער אפרים235קיבוץ רביבים194קיבוץ גת153נהריה112כנף 71בת חפר30

שפר236קיבוץ רמת הכובש195קיבוץ דגניה א154נווה אילן113כפר בענה72גבע כרמל31

שרונה237קיבוץ רמת יוחנן196קיבוץ הזורע155נופית114כפר הנוער עיינות73גבעת אבני32

תימורים238קיבוץ רשפים197קיבוץ החותרים156נורדיה115כפר הריף74גבעת אלה33

תל-אביב239קידרון198קיבוץ המעפיל157נטור116כפר ורדים75גבעת ישעיהו34

תל מונד240קמפוס תל חי מערב199קיבוץ הרדוף158ניר משה117כפר חנניה76גבעת עדה35

תל עדשים241קצרין200קיבוץ זיקים159ניר צבי118כפר יאסיף77גבעת שמואל36

תלמי יוסף242קריית אונו201קיבוץ חולדה160נס ציונה119כפר יהושע78גבעתיים37

קריית מלאכי202קיבוץ חפץ חיים161נצרת עלית120כפר יונה79גדרה38

קריית עקרון203קיבוץ חצור 162נתניה121כפר סבא80גילה39

קרית אונו204קיבוץ יוטבתה 163עופר122כפר שמריהו81גן יבנה40

קרית ארבע205קיבוץ כפר בלום164עין ורד123כפר תבור 82גן נר41



 2015 -2011בשנים מין הפרטים שנספרו מכל מספר 

  2015וניכר שהייתה ב והיונים  המאינות, הדררותברורה במספר בהשוואת המספרים בין השנים ניתן לראות שיש מגמת עליה 

לגבי יתר   . שקדמו אבל זהה למספר שהיה לפני שלוש שניםלעומת השנתיים הבית -דרורפרטים של 1000 -ירידה של כ

היה מספר   2014יש להתחשב בכך שבשנת )הציפורים נראה כי אין שינוי משמעותי במספרים במהלך חמש השנים האחרונות 

 (.טפסים 700מעל  –ביתר השנים מספר הטפסים היה דומה . ולכן המספרים של שנה זו גבוהים יותר 140 -בכהטפסים גבוה 



 2015 -2011בשנים ( לגינה)ממוצע פרטים לספירה 
כ  "כ הפרטים שנספרו מהמין בסה"חישוב הממוצע נעשה על ידי חלוקת סה

לדוגמה מספר הדרורים הממוצע לגינה של  . אירועי התצפית שבהן נצפה המין

 .אירועי תצפית 522-דרורים ב 5083כי נצפו  9.7דרורי הבית היה השנה 

השנים האחרונות נראה שיש מגמת עליה בממוצע   5 -בהשוואת מספר הפרטים הממוצע לגינה ב

המספר  . ביתר מיני הציפורים נראה כי יש יציבות)!(. והחוחיות , המאינות, היוניםהפרטים של  

,  מבטא את מספר הפרטים שיש בלהקה או באזור אבל אינו משקף את מספר אירועי התצפית

 (15,16' ראו בשק)שבחלק מהפרטים ירד ואצל חלק עלה  



 בשכיחות התצפיות במיני הציפוריםשינוים 

 :המובילה השישייה 
לראשונה מאז תחילת הסקר חל שינוי בהרכב  

 :  השישייה המובילה

דחקה את הצופית ותפסה את המקום  הדררה 

 .  השישי

ודחק את  , עבר למקום הראשון העורב, כמו כן

 ,  למקום השני הדרור

שמרו על מקומן בשישייה  הבולבול והיונה , הצוצלת

 המובילה

 

 : נוספיםשינויים 
התקדמה מהמקום התשיעי למקום השמיני   המאינה

 הנחליאליודחקה משם את 

 9-למקום ה 12-התקדם מהמקום ההשחרור  

 

15 

התצפית בהן נצפה   ארועימספר = שכיחות

מספר זה  . המין מתוך סך התצפיות באחוזים

מראה לנו את הסיכוי לראות מין במהלך  

 .  תצפית

המספרים על העמודות מראים   2014שכיחות התצפיות 

השכיחות  : את סדר השכיחות

 1מספר  -הגבוהה ביותר

    17מספר  –הנמוכה ביותר



 .מספר אירועי התצפית בהן נצפה המין מתוך כלל התצפיות באחוזים :שכיחות התצפית



 ניתוח נתוני שכיחות התצפית
 מגמת עליה באירועי התצפית  ניכרת : ומאינה דררה, יונה, צוצלת, עורב

 

  2012-הירידה החדה שהסתמנה באירועי התצפית ב: חוחית וירקון

 .נבלמה ויש עליה באחוז התצפיות

   

,  זו שנה שניה, ירידה מועטהישנה  :צופית ועורבני, בולבול, דרור

 10מינים אלה אך אין מגמה של ירידה לאורך  4 -באירועי התצפית ב

 .שנות הסקר

 

שכיחות אירועי התצפית ביתר הציפורים לא מראה מגמת שינוי לאורך  

 .  עשר שנות הסקר



מאז תחילת הספירה שבה מחצית מהטפסים מגיעים מסופרים שמעידים  השניהזו השנה 

בשנים שקדמו העידו על עצמם רק  (. 5או  4רמה )על עצמם שהם ברמת מומחיות גבוהה 

ייתכן והדבר נובע משיפור ביכולת וייתכן ונובע מכך  . שליש מהסופרים שהם ברמת גבוהה

המשתתפים מסמנים . )שיש סופרים ברמה גבוהה שסופרים מספר פעמים במקומות שונים

 (.  את רמת המומחיות שלהם בצורה מהימנה בדרך כלל וזאת מתוך היכרות עם סופרים



 השוואה בין האזורים השונים

 
 (:ותרשימים בהמשךראו מפות )אזורים שונים בישראל  4נעשתה השוואה בין 

 

 .וצפון הגלבוע יקנעםצפון לכביש  -שבקו כולל את כל האזור –הצפון 1.
 

את מדבר יהודה עד חוף ים המלח  , ויהודהכולל את הרי שומרון   -ירושלים וההר. 2

 .בערך 6גובל ממערב בכביש . את אזור מודיעיןואת הר חברון וכן 
 

,  בכביש יוקנעםגובל מצפון : 'בין חדרה לגדרה'כולל את כל הישובים ש –המרכז . 3

ישובים  )בערך  6כביש  -במזרח, שבין דרום אשדוד ועד צומת בני ראםמדרום בקו 

 (.נכללו באזור המרכז,  כגון כוכב יאיר, גם ממערבו 6שסמוכים לכביש 
 

 .ומדרום להר חברוןהאזור שמדרום לאזור המרכז  -הדרום.4
 

   הגיוננועל פי , החלוקה לאזורים השונים נעשתה על ידינו 



 הצפון

 המרכז

 ירושלים



 הדרום

 המרכז

 ירושלים



 2015 - 2013מספר הטפסים שהגיעו מהאזורים השונים בשנים 

-מהגרף ניכר כי הירידה המשמעותית ביותר במספר הטפסים הייתה באזור המרכז

  20-פחות מהשנה שעברה ואילו באזור הדרום הייתה עליה ב( 23%-כ)טפסים  108

 .  במספר הטפסים שנשלחו( 20%-כ)טפסים 



 2015 -שכיחות התצפיות באזורי הארץ השונים
 אחוז התצפיות בהן נצפה המין מתוך סך התצפיות באזור= שכיחות

 

 :מהגרף ניכר שיש הבדלים במספר אירועי התצפית באזורים השונים

,  עורבני, נקר, ירגזי, בולבוללראות ( לעומת אזורים אחרים)יש סיכוי רב יותר  בצפון ובירושלים וההר

 . חוחיתסיכוי רב יותר לראות  ובצפון, שחרור וירקון, צופית

יש סיכוי רב יותר   במרכזכמו כן , נחליאלי, מאינה, דוכיפתיש סיכוי רב יותר לראות במרכז ובדרום 

 .  עורב וצוצלת, דררהלראות 



 הצפון אזור 

 2015 – 2011בשנים   מינים השונים  התצפיות  בבשכיחות השתנות 

צוצלת וחוחית  , מאינה, ירגזי, דררהמגמת עליה בסיכוי לראות  צפוןמהגרף ניכר כי יש ב

,  בולבולבמהלך השנה האחרונה הייתה ירידה בסיכוי לראות . דוכיפתומגמת ירידה מתונה ב

 אך ירידה זו עדיין לא מצביעה על מגמה  עורבני וצופית , נחליאלי, דרור



 המרכז אזור 

 2015 – 2011הספירות של המינים השונים   בשנים  בשכיחות השתנות 

וייתכן שגם  , מאינה, דררהיש מגמת עליה בסיכוי לראות  המרכזמהגרף ניכר כי באזור 

 .  עורבני  ושחרור, צופית, דרורייתכן ויש מגמת ירידה מתונה בסיכוי לראות . דוכיפתב



 ירושלים וההר  אזור 

 2014 – 2011הספירות של המינים השונים  בשנים  בשכיחות השתנות 

עורב , נקר, ירגזי, דררהיש מגמת עליה בסיכוי לראות ירושלים וההר מהגרף ניכר כי באזור 

  העליהמגמת . דוכיפת ושחרור, בולבולכמו כן ייתכן ויש עליה מתונה בסיכוי לראות . וירקון

 !  שעברהואף ירדה מעט לעומת השנה , לראשונה, השנהנבלמה  מאינהבסיכוי לראות 



 הדרוםאזור 

 2015 – 2011הופעת המינים בשנים  בשכיחות השתנות 

וישנה מגמת ומאינה  דררהישנה מגמת עליה בסיכוי לראות  הדרוםמהגרף ניכר כי באזור 

כמו כן ניכר שבשנה האחרונה הייתה ירידה  . ירגזי ואולי דוכיפת, בולבולירידה בסיכוי לראות 

 .אך ירידה זו עדיין לא מצביעה על מגמה צופית וצוצלת, נחליאלי, דרורחדה בסיכוי לראות 



 :מסקנות
שכיחות אירועי  (. 15,16' שק)ומאינה  דררה, יונה, צוצלת, עורבהתצפיות ב ארועיבשכיחות מגמת עליה במבט ארצי ניכרת 

בשורה  השנים האחרונות וזו  10מיני הציפורים שעליהן נעשה עיבוד נתונים לא מראה מגמת שינוי במהלך  12התצפית ביתר 

אך ירידה זו  , עורבני וירגזי, צופית, בולבול, בדרורהתצפית במספר אירועי , לא חדה, ירידהשנה שניה שיש זו , עם זאת .טובה

 .עדיין לא מראה מגמה רב שנתית משמעותית

 

ירד מעט בכל  הירגזי. ירד בדרום ובצפון ועלה במרכז ובאזור ירושלים וההר בולבולה: במבט אזורי ניכר שיש הבדלים בין האזורים

  הצוצלתגם . ירד באזור הדרום והצפון ונשאר יציב באזור המרכז וירושלים וההר העורבני. האזורים לבד מירושלים וההר ששם עלה

,  ירד חזק בעיקר בדרום הדרורגם  –בדומה לעורבני . ירדה חזק באזור הדרום וירושלים וההר ועלתה בשני האזורים האחרים

ובמספר אירועי  ( 13שק )יתכן והירידה במספרים המוחלטים של דרור הבית . במידה מסוימת בצפון ולא במרכז ובירושלים וההר

מההתפשטות הניכרת  שלהם כתוצאה בפגיעה אפשרית בהצלחת הקינון מקורה , במבט ארצי ובעיקר בדרוםבדרורי הבית התצפית 

של איתי ברגר מהמחלקה לזואולוגיה במחקר הדוקטורט חיזוק לדעה זו נמצא . איתם על מקומות הקינוןשמתחרה  המאינהשל 

בדרום   -מאינהההסתכלות במצב . פוגעת בהצלחת הקינון שלהםהבית -דרורקיני בקרבת מאינה  א שמצא שנוכחות של"ת. באונ

היו כבר שנים שבהם . כמובן שאין להסיק מסקנות נמהרות ויש להמשיך ולעקוב. מראה עליה חזקה במספר אירועי התצפית השנה

 !ואז הייתה התאוששות( 2010 -2009)הבית הייתה ירידה חזקה בתצפיות בדרורי 

 .ייתכן וקשורה לחורף הקר שגרם תמותה לחלק מהאוכלוסייה. השנה בכל האזורים לא מוסברת צופיתבהירידה 

 

  :עוד שתי בשורות טובות -לסיום

 .  נבלמה באזור הדרום דררהנבלמה באזור ירושלים וההר וה המאינה :השנה לראשונה יש עצירה בהתפשטות הפולשות. 1

אם כי מספר התצפיות בהן ומספרי הציפורים עדיין נמוכים מאד ויש לחכות   ,וירקוןבחוחית כי יש שיפור בשכיחות התצפית נראה . 2

 .  לתוצאות השנים הבאות כדי לוודא שזו אכן מגמה

 צופית צילם יהודה כץ צילם יהודה כץ. דרור  צילם איתן קאופמן. חוחית צילם איתן קאופמן. ירקון צילם עמיר בלבן. מאינה צילם רוני לבנה. דררה

http://www.yardbirds.org.il/userfiles/files/ISBE 2014 abstract1Itay Berger %D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA %D7%95%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf


 :ליצירת קשר ופרטים נוספים

 

 shlomitlif@gmail.com ליפשיץ   שלומית 

 

 yardbirdsil@gmail.com          להב דורון 

 
  elihaviv2@gmail.com              אלי חביב 

  

 . 2016הסקר הבא יתקיים בינואר 

 :אתרים נבחרים

 .על הספירה 2כתבה בערוץ 

 .על הציפורים הנספרות  YNETכתבות ב 

 .לתוצאות של סקרים קודמים

 >>>לכניסה למפה <<< מפת שכבות  סיכום  כל הספירות  צילם נינו. פשוש
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