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  ליד משכנות האדםספירת ציפורי הבר 

 מורה, מדריך מערך פעילות ל

 עבור תלמידים שכבר מכירים ציפורים 

 הדס כץ שדה חןשלומית ליפשיץ ומאת  

 

 . שיחת פתיחה  )רקע(1

ציפורי הרכב מיני את העריך נועדה להשנתית בקרבת משכנות האדם ספירת הציפורים 

ושינויים באקולוגיה שלהן במהלך  פיין מגמות וכן לאואת מספרן שבקרבת ביתנו  הבר

מינים שסכנת הכחדה מאיימת  50ביניהן לפחות  , מיני ציפורי בר 045בישראל השנים. 

לעומתן כגון הנחליאלי הצהוב, השרקרק המצוי והבז האדום.   עליהן והן הולכות ומתמעטות

, על ציפורים אחרות אף מאיימות בכךתפוצתן ותחומי קימות ציפורים שמרחיבות מאד את 

 כגון הדררה, המאינה, העורבני שחור הכיפה והעורב האפור. 

למצבה של המערכת הטבעית ועד להפנות תשומת לב פרויקט הספירה של הציפורים נ

 בישראל בכלל ולמצבן של הציפורים בפרט. 

וות שמירה על ציפורים ובתי גידולן הינה אחת מהמשימות הלאומיות החשובות מאחר והן מה

 חלק בלתי נפרד מהעתיד של ישראל.

מידי שנה ו, קשהשמצב ציפורי ישראל  דן אלון, מנהל מרכז הצפרות הישראלי, סיפר

 מתווספות עוד ועוד ציפורים לרשימה שבסכנת הכחדה.

על סכנת ההכחדה בישראל, הדו"ח  נמצאת על ציר נדידה של ציפורים רבות. אבלישראל 

  .קיע יותר משאבים וחשיבה בשימור ערכי הטבע שלנובישראל להש את המדינהמחייב 

תבין כי אוצרות הטבע בהם התברכנו, הולכים ונעלמים, נמצא את  " אם מדינת ישראל לא

 .(אלון דברי דןמ)עצמנו יום אחד, בלי טבע", 

כעת גם בישראל מזה שנים רבות במקומות שונים בעולם ו ותמסוג זה נערכ פירות ס

. טפסי דיווח  125הגיעו  2550בשנת  כהנערשבישראל  ונה הראש רה פיסבוחשיבותן רבה. 

 –ישובים בכל רחבי הארץ  224מ  סופריםטפסי דיווח  305 גיעוה 2510משנת בספירה 

 !מוסדות חינוך 154 תוכם בו ועד אילת ה ממטול

וכולן מיני ציפורים, חלקן נפוצות מאד וחלקן  פחות,  05 -מכ ציפורים כל שנה נספרות אלפי 

 בקרבת משכנות האדם.נמצאות 

תמצאו באתר האינטרנט של המרכז לטיפוח ציפורי  ים שעברושנה את תוצאות הספירה של 

  סקריםבמדור  הבר בחצר הבית

 

 

http://www.yardbirds.org.il/userfiles/files/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA%20%D7%A1%D7%A7%D7%A8%202015%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%9D.pdf
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אם בית הספר ה ' 2511משנת  תוצאות הספירה'במצגת  והסתכלו סכומי הסקרים  כנסו ליה

 שמכם יופיע בסכום התוצאות של שנה זו. השנה במידה ותשתתפו  .? שלכם השתתף

 

 הכרת נוהלי הספירה:. 2

'המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר   הנמצא באתר של  דף המידע על הספירהלכנסו יה 

    www.yardbirds.org.ilהבית'  

 

 ענו על השאלות הבאות:

 במשך כמה ימים יש לבצע את הספירה? ________ .1

 במשך כמה זמן יש לבצע את הספירה? _________ .2

למה בשעות  לבצע בהן את הספירה? ___________ שמה הן השעות שי .5

 אלה?____________________________________________________

באמצע נערכת השנתית  ספירת הציפוריםסבר הניתן לכך שהה מה .4

 רף?___________________________________________________החו

 כיצד עליך להתנהג בזמן הספירה?_________________________________ .0

 כיצד תמנעו מספירה כפולה ?____________________________________ .0

 מהו השטח שאותו אתם סופרים?_________________________________ .3

 והה מאד בשמים היכן תרשמו אותה? _________________אם תראו ציפור גב .0

 היכן  תרשמו אותה?_______________ הברשימבשטח ציפור שאינה אם תופיע  .9

 __ לטופס הסקר כולל תמונות.  לדעתך מה הדירוג שלך בתחום המומחיות? והיכנס .15

 _____________________________  חשוב  לציין את תיאור השטח? למה  .11

  _____________מלאו את הנתונים בשטח בטופס מה תעשו איתם?לאחר שת .12

 ניתוח תוצאות הספירה:. 3

. התוצאות מסוכמות 'מרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית'תוצאות הספירה מגיעות ל

כחודש לאחר סיום הספירה באתר האינטרנט של ומפורסמות ומעובדות לטבלאות ולגרפים 

   '1122הספירה  'תוצאותל והיכנסהמרכז.   

 דפדפו במצגת. 

 

התצפיות במיני  מראה את מספרה במצגת,   10ת ישקופוא ה, םהמענייניאחד מהגרפים 

 .שנות הספירה 15תצפיות  במשך ל הלמתוך כ חוזים באהציפורים 

 

 

http://www.yardbirds.org.il/free_page/45
http://www.yardbirds.org.il/
http://www.yardbirds.org.il/userfiles/files/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA%20%D7%A1%D7%A7%D7%A8%202015%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%9D.pdf
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 וענו על השאלות בהמשך: בגרף והסתכל

 
 

 השנים?מהלך בהתצפיות  ציפורים חל שינוי גדול במספרלו מיני באי

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

)אין הסבר נכון. כל הסבר הגיוני עשוי להיות  כיצד לדעתך ניתן להסביר את זה?

 ________________________________________________________נכון:(

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 לסיום. 4 

 שאלות נוספות  לגבי הספירה?   האם יש לכם 

 shlomitlif@gmail.com כתבו  אותן ושלחו לשלומית ליפשיץ

 yardbirdsil@gmail.comאו דורון להב   

 ותענו בהקדם.

 .על שתשתתפו בספירת ציפורי הבר הארציתתודה רבה  

mailto:yardbirdsil@gmail.com
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 בהנאה ובהצלחה!

 שלומית ליפשיץ. דורון להב

 טיפוח ציפורי הבר בחצר הבית


