
גם בסגר סופרים ציפורים



15.1.21( שבט' ב)תתקיים מיום שישי 2021-ספירת הציפורים ב

(ח שבט"י)31.1.21, (כולל)ועד ליום א 

https://www.teva.org.il/birdscountהמידע נמצא באתר ספירת הציפורים 

'ספירת הציפורים'-במנוע חיפוש כתבו 

:2021אודות הספירה שנת 

https://www.teva.org.il/birdscount


מהו מיזם ספירת הציפורים?

למה לספור ציפורים?

 סופרים ציפוריםכיצד -הספירה אודות?

כיצד נזהה?

איך מדווחים בטלפון ובמחשב?

מה מסקנות ספירות הציפורים מהעבר?

?מה במצגת

גרינבלטדב : צילום



?מהו מיזם ספירת הציפורים

מיזם התנדבותי למען שמירת הציפורים והטבע•

2006מתבצע בישראל מידי שנה החל משנת •

החברה  'יחד עם ' המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר'מנוהל על ידי •

'  להגנת הטבע

מוסדות חינוך במהלך כל  )של חודש ינואר השניהמתבצע במחצית •

(  ינואר

ספירה לפי הנחיות קבועות וזהות  •

,  שמפרטות מועד( פרוטוקול)•

, שיטת הספירה, משך הספירה

(.יפורט בהמשך)שטח הספירה ועוד 



?  למה לספור ציפורים
:מטרה מדעית

  יצירת בסיס נתונים רב שנתי הכולל את הרכב ומספר מיני ציפורי

שינויים  דבר שמאפשר למדענים לדעת על , הביתהבר בקרבת 

בטבע מעידים על שינויים שינויים אלה . הציפוריםבאוכלוסיית 

.שסביבנו ומהווים מידע חשוב לחוקרים ומקבלי החלטות

:מטרה ציבורית

 בשמירת טבע השתתפות הציבור הגברת

מדע אזרחי  באמצעות 

-מטרה חינוכית 

 ההיכרות העניין והידע בציפוריםהגברת

.ובטבע שסביבנו ופעולה למענן

חינוך לאזרחות פעילה .



:ההנחיות לספירה?כיצד סופרים

אבל אפשר לספור גם בשעות אחרות10.00שעה בבוקר עד רצוי : הספירהשעת •

גם מרפסת או )בו ניתן להשקיף על הסביבה , שקטבחרו מקום נוח: מקום הספירה•

תנו לציפורים להתרגל  .עמדו כך שהשמש תהיה בגבכם ולא תסנוור!(. גג אפשרי

.לנוכחותכם

.מטר סביב נקודת הספירה 100רדיוס הספירה עד : שטח הספירהגודל •

דקות 10התחילו את הספירה ובצעו אותה במשך :פעילות הספירה•

לספור ממקום  הקפידו . תכלול את כל הציפורים בהן תבחינו סביבכםהתצפית .בדיוק

.אחד

את כל המינים  eBird)לאפליקציתאו דווחו ישירות )כתבו על דף :דיווח בשטח•

אם ראיתם להקת  . ומספר הציפורים שראיתם מכל מין, הדקות10שזיהיתם במהלך

.שראיתם בו זמניתהמירביהציפורים רשמו את מספר-ציפורים

eBirdבסלולרי לאפליקצייתשבידיכם דווחו את הנתונים:דיווח למאגר הנתונים•
שימו        בפעם הראשונה יש להירשם לפי . שראל-איבירדבמחשב לאתראו 

.הגדרותאם שמות הציפורים יהיו באנגלית יש לשנות לעברית ב. ההנחיות

הרחבה בנוגע להנחיות ולדיווח באתר ובאפליקציה-בהמשך 

https://ebird.org/israel/submit


?כמה פעמים נספור
 אך גם  רצוי לבצע יותר מספירה אחת –חוזרות תצפיות

ניתנים שבועיים למיזם הספירה כדי לאפשר  )! ספירה אחת מספקת

אין צורך לספור כל . מספיק זמן לכל אחד למצוא את היום והשעה שיתאימו לו לספור

!(יום

 יהיה ממקום שונהשכל דיווח רצוי  .

 דיווח נפרדלמלא לכל תצפית יש.



לחצו על כל ציפור לשמיעת קולה-ציפורי הספירה?כיצד נזהה את הציפורים





?נלמד לזהות ציפוריםאיך 

צפו במצגות ושחקו במשחקים  , לקישורהכנסו

ותשכללו את יכולת הזיהוי של הציפורים לפי מראה  

.ולפי קול

 הורידו את אפליקצייתMerlin(היא בעברית  )

גודל וצבעים ותוכלו להתאמן  , איזורהמזהה לפי 

.בזיהוי ציפורים שאתם רואים
שאינכםאם ראיתם ציפור 

אחרי עיון במדריך הציפורים  גם ,מזהים

.אל תדווחו עליה, ובאינטרנט

https://www.yardbirds.org.il/inner/67


??ולמה אתר אמריקאימהי אפליקציית הדיווח 

 נוצרו ושייכים לאוניברסיטת  ש. ישראל-איבירדהדיווח נעשה לאתר או אפליקציית
ניתן להגיע לאתר על ידי כתיבת  . המובילה בתחום חקר ציפורים בעולם, ב"קורנל בארה

.  במנוע חיפושישראל איבירד

 גרמנית , צרפתית, סינית)וגם לשפות נוספות תורגמו לעברית והאפליקצייההאתר

לדיווחים  וגם משמש לדיווחים מכל  משמש את אתר הצפרות הישראלי איבירד. (וספרדית
.  העולם

 ונחקרים על ידי חוקרים  הדיווחים שלכם מגיעים למאגר העולמי של הדיווחים
.כמו גם חוקרים ישראלים שבודקים את מצב הציפורים בישראל, מכל עולם



ולתרום למידע המקומי והעולמי על  באיבירדתוכלו להמשיך ולדווח . !כלי לחייםאיבירד

!הציפורים גם אחרי תקופת הספירה בכל יציאה לשטח ובכל הזדמנות

https://ebird.org/israel/home


?איך נדווח לאפליקציה בנייד

את האפליקציה של  הורידו •

eBird (היא חינמית)בחנות

.  לפי ההנחיותהרשמה בכפתור הרשמו

געו בו. על המסךeBirdסמליל בסיום ההורדה יופיע 



התחלת דיווח
בו יופיעו אוטומטית ' התחלת תצפית'יפתח מסך 

ניתן  בדיעבד ההקלדה נעשית אם ). התאריך והשעה

(.בשעהלבחור תאריך ושעה על ידי נגיעה בתאריך ואז 

הגדרת עברית

הגדירו עברית  אם שמות הציפורים באנגלית 

:בגלגל ההגדרות אליו תגיעו כך

הקווים שמצויים בצד הימני  3-בגעו -באנדרואיד

.  האפליקציההעליון של מסך ההתחלה של 

נמצא בתחתית בצד שמאל של מסך  באייפון
Hebrewל שפת השמות תצוגת 'הגדירו ב. ההתחלה

.עקבו אחרי ההנחיות שבאפליקציה ומלאו את הדיווח

בקישורהנחיות מפורטות מסך אחר מסך תמצאו 

'ספירת הציפורים'–' הערות'בחלונית כתבו

https://www.teva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/eBirdApp2021.pdf


.  פנו לשלומית או נירית? לא הצלחתם? הסתבכתם

בסוף המצגתמייל 



:דיווח בשטח

.דיווח במחשב נעשה לאחר הספירה

טופס דיווח ידני בשטח   רצוי למלא 

שאת הרשום בו תקלידו  לאתר

ניתן  להוריד את דף הדיווח בשטח

ולהדפיסמהקישור

לאחר שתמלאו את הטופס בשטח  

את הספירה לאפליקציה  דווחו

.או למחשב

ותמונות  דפי ספירה עם הסבר לקבלת 
shlomitlif@gmail.comפנו במייל 

https://www.teva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/KindergardenTofes.pdf
https://www.teva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/FlayerSofi2020.pdf
mailto:shlomitlif@gmail.com


ישראל -איבירדבמחשב באתר דיווח 

eBird- israel

ואז לחצו על הכותרת  ( אפשר בעברית)' ישראל-איבירד'כתבו 1.
eBird:שתופיע ראשונה Israel - Discover a new world of birding...

להירשם  עליכם ישראל -לאיבירדבפעם הראשונה שתכנסו :  הרשמה. 2

נמצאות בתחתית מסך  )' יצירת חשבון': באמצעות הקלקה על המילים

.ולעקוב אחרי ההנחיות( הכניסה

'הגשת תצפית'כדי להגיש תצפית יש ללחוץ בראש הדף על לשונית  . 3

https://ebird.org/israel/home


:?'ציפרתאיפה 'הדיווח מתחיל במסך  .4

מקמו את . מפת ישראלותפתח   Find it on a map of Israelעל המילים הכחולות הקליקו 

במידה וכבר דיווחתם בעבר מאותו מקום תוכלו למצוא אותו בדפדפן  . מקום התצפית במפה

משמאלו הקליקו על המילה  . 'בחירה מתוך המיקומים שלי'בחלון שנמצא מתחת למילים 

.  'המשך'

לקישורהכנסואיבירדלהנחיות מפורטות לדיווח באתר . פעלו לפי ההנחיות

-eBirdבמחשב באתר דיווח  israel

https://www.teva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/eBirdSite2021.pdf


ישראל-איבירדהגדרת עברית באתר 

כפתור לעברית באמצעות שנוושמות הציפורים מופיעים באנגלית במידה 

שנמצאת  ' שליeBird'אותו תמצאו על ידי כניסה ללשונית '  העדפות'

רדו לתחתית  )' עברית'היכנסו ושנו את הגדרת השמות ל.  בראש הדף

(הרשימה המוצעת

פנו  !  אל ייאוש–במידה והתקשיתם עם הדיווח באתר או באפליקציה 

ניריתאו שלומיתל

mailto:shlomitlif@gmail.com
mailto:nirita@spni.org.il


!הדיווח שלכם מוצג לציבור

היכנסו בראש  , מקום בעולםמכל , בזמן אמתהדיווחים לראות את בכדי 

שנמצא ' מפההגשת 'ובעמוד שיפתח לחצו על המילים ' סקירה'ללשוניתeBirdדף 

:  המסך מימין ותגיעו לקישור למפת העולם ועליה הבהובי הדיווחיםבתחתית 

https://ebird.org/israel/livesubs

!  שבו דיווחתםבמקום הבהוב שתדווחו תראו מספר שניות לאחר 

בראש דף  ' תצפיות אחרונות'ביופיע הדיווח שלכם באתר הצפרות הישראלי . 2

כחצי שעה לאחר שתדווחו תוכלו  . מפהבלחיצה על תצפיות נוספות תופיע גם . השער

התצפיות האחרונות עד שידחק על ידי  70הוא יוצג בין . לראות את הדיווח שלכם
.הדיווחים הבאים

https://ebird.org/israel/livesubs
https://www.birds.org.il/he


אפשרות לתקן את הדיווח ואפשרות להעביר אותו  לעצמכם ולאחרים

שדיווחתם וכבר  שתופיע אחרי סיום הדיווח יש את הרשימה סיכום הדיווח בחלונית 

עריכת רשימת 'ניתן לתקן על ידי לחיצה על .  בדרכה למחשבים של אוניברסיטת קורל

שבפינה  המלוכסן 8-סימן הניתן להעתיק את הדיווח ששלחתם על ידי לחיצה על . 'המינים

.העליונה משמאל במסך

:  הדיווחים שעשיתםל כ

בראש  שמופיעה שלי  eBirdהיכנסו  ללשונית כדי לראות את כל הדיווחים שלכם 

שם תוכלו לראות את כל . 'ניהול התצפיות שלי'מהתפריט בצד ימין את ביחרוואז , הדף

וגם להיכנס לכל דיווח על ידי לחיצה ( כולל את אלה שדיווחתם מהסלולרי)הדיווחים שלכם 

.לערוך אותו ואף לשתף אותו באמצעות אייקון השיתוף'  הצגה'על המילה 



מיזם של  מדע אזרחי -ספירת הציפורים 

מתנדבים  -של מדענים ושל אזרחיםשותפות :מדע אזרחי•
.  בביצוע מחקר מדעי

מספר -סיוע בהגדלת בסיס הנתונים :הרווח למדענים•
.דיווחים גדול יותר משטח רחב יותר

,  ידע, עניין:הרווח למתנדבים•

מעורבות  , עשיה משמעותית, חברה

.  יכולת להשפיע, בשמירת טבע

הבנה טובה יותר  : הרווח לחברה•
וחשיבות קבלת החלטות  של מדע 

מבוססת מדע



תוצאות הספירות משנים 
קודמות  



:מחקר מדעי
,  בטכניוןלחקר האדם והמגוון הביולוגי מהמעבדה קולואניאגתר "ודאסף שוורץ פרופסור •

שנות  14וניתחו במחקרם נתונים של השפעת המינים הפולשים על מינים מקומייםאת חקרו 

חלק מהתוצאות  . בכתב עת מדעי2020המחקר פורסם בדצמבר . ספירת הציפורים

https://www.ynet.co.il/article/Hyo00KKSAH: צילומים מכתבה . מוצגות בתמונות

•

בארבעה מינים הייתה עלייה  .   מסמן ירידה.           מסמן עליה:שימו לב לכיוון החץ על כל תמונה

השנים14ובשבעה מינים הייתה ירידה באוכלוסייה במהלך באוכלוסיה

https://www.ynet.co.il/article/Hyo00KKSAH
https://www.ynet.co.il/article/Hyo00KKSAH


2020סיכום קצר של ספירת  

. 1662הגיעו 2019בשנת .  דיווחים944הגיעו 2020בשנת ?דיווחיםכמה •

דרור  דררה, בולבול, מיינה, יונה, צוצלת, עורב:המינים הנפוצים ביותר הם•
.  וצופית

50%המובילה והופיע בפחות מ מהחמישייה נדחק שהדרורשנה ראשונה זו •
מהדיווחים

צילם עמיר בלבן. מאינה

צופית צילם יהודה כץיהודה כץ:צילום. דרורצילם רוני לבנה. דררה

משה כהן: צילום. יונהמשה כהן: צילום. עורב דובי קלעי: צילום. תצוצל
איתן קאופמן : בולבול צילום



:  עשרת המינים הנפוצים בחלקי הארץ השונים: 2020

ודרום, שדירת ההר והבקעה, צפון, מרכז

אחוז נוכחותשם המין

67%דרור הבית

61%צוצלת

54%יונת בית

42%בולבול ממושקף

35%צופית בוהקת

33%מיינה מצויה

33%עורב אפור

23%נחליאלי לבן

19%דררה

16%פשוש

דרום - 69 דיוחים

אחוז נוכחותשם המין

72%עורב אפור

64%מיינה מצויה

55%דררה

53%צוצלת

53%יונת בית

46%בולבול ממושקף

43%דרור הבית

35%צופית בוהקת

31%ירגזי מצוי

25%נחליאלי לבן

מרכז - 510 דיווחים 

אחוז נוכחותשם המין

65%עורב אפור

51%בולבול ממושקף

50%צוצלת

45%יונת בית

45%דרור הבית

43%צופית בוהקת

41%דררה

37%ירגזי מצוי

35%עורבני שחור-כיפה

34%מיינה מצויה

צפון -  255 דיווחים 

אחוז נוכחותשם המין

69%עורב אפור

66%בולבול ממושקף

59%צוצלת

58%שחרור

57%יונת בית

55%דרור הבית

55%צופית בוהקת

51%עורבני שחור-כיפה

48%ירגזי מצוי

40%דררה

הר ובקעה 110 דיווחים

מההשוואה ניכר כי יש הבדל בתפוצת המינים  

.  באזורים השונים

994ארצית כל שכיחות 

הדיווחים

אחוז נוכחותשם המין

67%עורב אפור

54%צוצלת

51%יונת בית

50%מיינה מצויה

50%בולבול ממושקף

47%דררה

46%דרור הבית

40%צופית בוהקת

33%ירגזי מצוי

28%עורבני

בקישורתוצאות השנים האחרונות באקסל 

https://www.teva.org.il/?CategoryID=11996


!הברספרו לכולם על ספירת ציפורי 

כך, ככל שיותר אנשים ישתתפו

מאגר המידע ותשתפר איכות יגדל 

.סטטיסטיתהנתונים מבחינה 



תודה על 
השתתפותכם

:לקבלת הסבר נוסף וסיוע ניתן לפנות ל

-הטבעמדע אזרחי בחברה להגנת אלון-נירית לביא

nirita@spni.org.il

-שלומית ליפשיץ המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר

shlomitlif@gmail.com

mailto:nirita@spni.org.il
mailto:shlomitlif@gmail.com

