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,  גרפים של שכיחות הדיווחים על המינים, מצגת זו כוללת נתונים על המשתתפים

במצגת הסיכום המקוצרוכן גרפי שפע שגם מוצגים 

לקישור  לסיכום מילולי מתומצת היכנסו 

!מהנהקריאה 
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http://www.yardbirds.org.il/
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מטרות הספירה
'  המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר'ספירת הציפורים השנתית היא מיזם שמובל על ידי 

שיתוף המיזם הוא . גם החברה להגנת הטבעשותפה 2016משנת והחל 2006משנת 

ייעוץ מדעי ניתן . בסוף ינואראזרחים בניטור אוכלוסיית ציפורי הבר בישוב במהלך שבועיים 

.אסף שוורץפרוספורעל ידי 

אנו מסייעים לאפיין  , הספירות שערכנו ואלו שיבואו בשנים הבאותבעזרת :היבט מדעי

שינויים במגמות התפשטותן של ציפורים פולשות  למשל , הציפוריםבאוכלוסיות שינויים 

ולתרום להבנה על ההשפעה של מינים אלו על  , הדררה והתוכי הנזירי, המיינהבישראל כגון 

.מינים מקומיים

לגלות עניין בציפורים , הפעילות מעודדת אנשים מכל הגילאים והמגזרים: היבט החינוכי

.  ולהעמיק את התעניינותם בנושא

.  הציפורים והטבעלשמירת משמעותית לתרומה עשיה שמעניקה הזדמנות זו 

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



הציפורים העיקריות בספירה

מינים  15-אנו מתמקדים בספירה ב

בישוב ומוכרים למדי ולכן קל  שנפוצים 

על מינים אלה  . יחסית לספור אותם

.אנו עורכים השוואות משנה לשנה

:מינים אלה הם

,  יונה, דררה, דרור, דוכיפת, בולבול

עורב , נקר, נחליאלי, מיינה, ירגזי

.צוצלת ושחרור, צופית, פשוש, עורבני



2021סיכום קצר ספירת  

דיווחים יותר  700כ . הפרוטקולדיווחים שנעשו על פי 1676הגיעו מעל 2021בשנת ?דיווחיםכמה •

(6רשימת ישובים בשקף )ישובים מכל רחבי ישראל 242הדיווחים הגיעו מ . מאשר בשנה שעברה

.ציפורים42,000-כ  כ"מינים שונים ובסה150-בדיווחים נצפו  כ•

,  עורב:והםבכל האזורים מופיעים בקרב עשרה המינים הנפוצים  שמונה מינים :שכיחות בדיווח•

( 11שקף )וצופיתבולבול  , דררה, דרור, צוצלת, מיינה, יונה

והדררה–שמספר הפרטים הממוצע שלהן לשנה ממשיך לעלות והיונה המיינהמלבד -שפע•

מראים כל המינים מגמת ירידה מתמשכת במספר הפרטים הממוצע לתצפית  -מתיצביםשמספריה 

שבעבר  העורב והצוצלת זה נכון גם לגבי דבר (17-31שקפים .)איזוריהן בחישוב ארצי והן בחישוב 

שמראה מגמת  והפשוששמראה מגמת עליה בהר ובצפון הירגזייוצא דופן מעט הוא . התרבו מאד

.עליה בדרום

צילם רוני לבנה. דררהצילם עמיר בלבן. מאינה

יהודה כץ:צילום. דרור צופית צילם יהודה כץ

משה כהן: צילום. עורבאיתן קאופמן : בולבול צילום
משה כהן: צילום. יונה דובי קלעי: צילום. תצוצל

איתן קאופמן  : צילום. ירגזי צילם נינו. פשוש



ישובים מכל רחבי הארץ242-הגיעו דיווחים מ2021בשנת 

: 2021שיאני הדיווחים לשנת 

147–תל אביב יפו 

126–ראשון לציון 

99–כפר סבא 

68–ירושלים 

55–חולון 

54–בנימינה גבעת עדה 

בשקופית הבאה שמות הישובים ומספר הספירות מכל אחד
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שמות הישובים ומספר הדיווחים מכל ישוב  . ישובים242-הגיעו דיווחים מ2021בשנת 
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מספ

ישובר
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ישובפר

מספ

ישובר

מספ

ישובר

מספ

מספרישובר

6אביחיל

שער  -בית יצחק

3רבדיםעכומתת19כפר שמואליזרעאלגשר הזיו7חפר

רגבה3עלי6נגבהכפר תבור2יטבתה8(קיבוץ)גת 2בית ניר5אבן יהודה

46רחובות2עמיקם7נהרייהכרמיאלירוחםדברתבית נקופה2אור עקיבא

רחליםעמיר5נווה דניאללהבות הבשן68ירושלים2'דגניה א5בית סאחור3אורטל

2רמות השבים7עפולה2נווה ימיןלוחמי הגיטאותירחיב2'דגניה ב2בית עובד13אילת

2רמלה2ערערהנוף איילוןמאור3כוכב יאיר4הדר עם6בית עזרארום-אל

17רמת גן7עתליתנופית2מבשרת ציון4כורזים8הוד השרון2בית רימוןאלומות

רמת דודפארןניר אליהו7מדרשת בן גוריון2(מושבה)כנרת 2הזורע9בית שמש2אלון שבות

כפר אדומים2החותריםבלפוריה5אלוני אבא

-מכבים-מודיעין

3רמת הכובש5פורייה  ניר עוז18רע

4ניריתמוצא עילית2כפר אזר4המעפילבני עטרות10אליכין

-פרדס חנה

4רמת השופט28כרכור

7אלעזר

גבעת  -בנימינה

13רמת השרון23פתח תקווה2נירן9מזכרת בתיה2ו"כפר ביל3הר אדר54עדה

7רמת ישי2צובהנס הרים2מזרע13כפר בן נון32הרצלייה17בת חפר4אמונים

16רעננה2צופים14נס ציונהמירבכפר גדעון2הררית3בת ים2אמירים

רקפת2צופיתנעורים5מיתרכפר גליקסון10זכרון יעקב3גבולות4אמציה

רשפיםצוקי ים9נצרתמכמורת3כפר דניאל2זמרגבעת אלה8אשדוד

4שבי ציון2צוקים2נצרת עילית4מנחמיה3כפר ויתקין2חגלה2גבעת ברנראי-אשדות יעקב

3אשחר

גבעת חיים  

8שדה ורבורג2צור הדסה9נתניהמנרהכפר ורדים9חדרה19(איחוד)

2שדה עוזיהוצפרייהספיר2מעגן6כפר חיטים55חולון2גבעתי7אשקלון

2שדמות דבורהצפת2עולשמעגן מיכאלכפר חייםחופיתגבעתיים2גרביה-באקה אל

שדרות4צורן-קדימה3עזריקםמעלה אדומים3כפר ידידיהחיננית2גבתבאר אורה

2שוהם9קיסריהעיינות9מעלה החמישה3כפר יהושע27חיפה2גדרה5באר טוביה

11שכניה7חריש-קציר3עין איילהמצובה3כפר יונה5חניאל5גזית11באר שבע

שפירקצריןעין גבמצפה רמוןכפר יחזקאל3אשדוד-חצור4גליל ים3בארותיים

שקד6קריית אונו4עין דורמקווה ישראל3כפר מונש2חרב לאת6(אבן יצחק)גלעד 5בורגתה

שרונהקריית אתאעין החורש(מושב)מרחביה כפר מרדכי3טבריהגן חיים2בחן

7שתולים4קריית ענביםעין המפרץ8(קיבוץ)מרחביה 2כפר נטרטייבהגן יבנהבית אלעזרי

משמר הנגב99כפר סבא4טירת צביגן שמואלבית אריה

עין חרוד  

תימורים3קריית עקרון13(מאוחד)

147יפו-תל אביב 5קרית טבעוןעין כרמל2משמר השרון4כפר סירקין3אל-טלגני יוחנןבית גוברין

4תל מונד2קרני שומרוןעין צורים2משמרות7כפר עציון4יד חנה3גני תקווה2בית הלוי

3תל עדשים5ראש העין3עינת5מתןראש הנקרה4מונוסון-יהודגעשבית חירות

תמרת126ראשון לציון



מוסדות חינוך  השתתפות 

וזאת על אף מגבלות הלמידה  ( על סמך ההרשמה לבקשת תעודה)מוסדות חינוך 92-השתתפו כ2021בספירת 

.   eBirdלאפליקציתדיווחו  אך לא שספרו ספר להערכתנו היו מוסדות שספרו ולא נרשמו ויש בתי ! מרחוק

!!ולמדריכים על ההשתתפותכל הכבוד לתלמידים למורים 

shlomitlif@gmail.comשלחו בקשה למייל ותשלח אליכם -אם אתם מורים בבית ספר ודיווחתם אך לא קבלתם תעודה 

mailto:shlomitlif@gmail.com


שם היישובשם הגןשם היישובס"שם בהשם היישובס"שם בהשם היישובס"שם בה

גדרהגן תאנה  צרעהחוות ברירושליםאור תורה רמות בנות  אורטלאדם ואדמה

דאלית אל כרמלגן אלסעאדהקיבוץ גתשדות יואבירושליםגונניםאמוניםרגבים

קיבוץ חצריםנווה במדברכפר ויתקיןרמות יםאשדות יעקבמול גלעד

גן חורשת  

דימונההאקליפטוס

אשקלוןנאות אשקלון

קרית חינוך על שם  

הר אדרגן רותםקיבוץ מרחביהאופקיםכפר מונשדוד בן גוריון

חיפהגן כוכבקיבוץ עין כרמלכרמל ויםכפר סבאאולפנית הראלבאקה אלגרבייהימה

כפר דניאלגן ניצנים  קיבוץ שרידשגיאכפר סבאאולפנת אמנהבאר יעקבבוטינסקי'יוענה ז

מעוןגן נרקיסקרית אונויהלום  כפר סבאתיכון כצנלסוןבארותייםבארותיים  

מעלותגן סנוניתקרית ביאליקאורט דפנהכפר ריינהפטריארכאלי לטיני בית ברלעמי אסף

כרמיאלחווה חקלאית  בית שמשאהבת ישראל בנים

מקיף יא ראשונים על  

עוספיאגן אלארזראשון לציוןשם אילן רמון

רמת השרוןגן הגפןרופיןשורשיםרעות-מכבים-מודיעיןאופק  בית שמשלוין

רמת השרוןגן רימוןרחובותאורט רחובותמועצה אזורית משגבאסיףבית שמשתורני אורות בנות

"אוהליך"מרכז חינוך 

י מוסדות  "שע

רחובות'  ב קציר א"חטמעברותסימני דרךבני ברק"שתילים רכים"

מרחביהאופקיםבנימינהבראשית

קריית החינוך  

רחובותלמדעים

רמת גןהללמרכז שפיראד שפיר"ממגבעת חיים איחודשגב

אדם וסביבה חוג 

געשצפרות

רב תחומי למדעים  

נהריהואומנויות  

ש לוי "הכפר הירוק ע

רמת השרוןאשכול

רמת ישיבית חינוך ארזיםנווה דניאלאורות עציון בנותגשר הזיומקיף סולם צור

רעותעמיתנס ציונהב גולדה מאיר"חטדגניה אבית החינוך דגניה

רעננהבילו  נצרתובראן'גהרצליהתיכון הראשונים

רעננהברטובנצרתטרה סנטה  זמרב אלנהדה"חט

בית החינוך  

שגב שלוםאלמוסתקבלנתניהרביןחדרה"  גבעול " הדמוקרטי 

שדרותגיל רבין  סעווהנווה דקליםחדרהטכנודע גבעת אולגה  

חולוןאשכול פיס קציר  

קריית חינוך מעיין  

שוהםב יהלום"חטעין החורששחר

שרידשגיאעין חרודעמק חרודחולוןהתבור

קרית חינוך הראל  

תל אביבטבע סביבה וחברהעמק חפרחוות הנויחולוןבני עקיבא

יבנהמרחבים

ישיבה תיכונית אורט  

עפולהיהודה

מקיף עמל ליידי  

תל אביבדייויס  

תל אביברמת החיילפתח תקווהקרוליהוד מונסוןרמז

יקנעם עיליתאורנים

עגורים מבואות  

תל אביב יפודרויאנובצומת כחחרמון

בתי  92שמות 

הספר וגני הילדים  

שהשתתפו בספירה  

ונרשמו לקבלת  

תעודה



מינים בהם הייתה ירידה  . כל המינים דווחו פחות לעומת שנים קודמותוהמיינההדוכיפת מהגרף ניכר כי מלבד 

זו שנה ראשונה שבה  . עורבני וירגזי, שחרור, נחליאלי, צופית, בולבול, דרור, צוצלת: או יותר הם5%חזקה ב

זו כבר שנה שניה שהוא מדווח בפחות ממחצית  דרור ול. דווחו בפחות ממחצית הדיווחיםהצוצלת והבולבול 

.הדיווחים

2011-2021שכיחות המינים בדיווחים  
( מלמדת על הסיכוי לראות את המין בתצפיתהשכיחות מידת )
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2011-2021שכיחות המין בדיווחים בשנים 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



הבקעה וההר

המרכז

הדרום

הצפון

של כל מין ציפור באזורים השוניםשכיחות ושפע השוואת 

פירוט המפה
אזורים שונים בישראל4נעשתה השוואה בין 

.  וצפון לגלבועיקנעםצפון לכביש -כולל את כל האזור –הצפון 

את מדבר  , את הבקעה, כולל את הרי שומרון ויהודה-הבקעה וההר

גובל . יהודה עד חוף ים המלח ואת הר חברון וכן את אזור מודיעין

את הקצה –מדרום , גבול המדינה-ממזרח, 6ממערב בכביש 

.הדרומי של דרום הר חברון ומצפון את הקצה הצפוני של גלבוע

.  ללא תל אביב' בין חדרה לגדרה'כולל את כל הישובים ש–המרכז 

בקו שבין דרום אשקלון ועד  -מדרום,  בכביש יוקנעם-גובל מצפון 

.  6כביש -דרום הר חברון במזרח

.האזור שמדרום לאזור המרכז ומדרום לאזור הבקעה וההר-הדרום

.אביב בנפרדהעיר תל השפע חושב תחום בהשוואת -תל אביב
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שנות הספירה

2015-2021מספר דיווחים מכל איזור בשנים 

דרום בקעה והר מרכז צפון

תל אביב



בקעה והר והדרום, צפון, מרכז: עשרת המינים הכי נפוצים בחלקי הארץ השונים

מההשוואה ניכר כי יש הבדל  בתפוצת המינים  

שמונה מינים נפוצים בכל  . באזורים השונים

:האזורים ואי לכך גם באופן ארצי והם

, דררה, דרור, צוצלת, מיינה, יונה, עורב

, צופית, בולבול

דיווחים1080מרכז  

61.8עורב

57.2יונה

56.2מיינה

44.9צוצלת

43.2דררה

36.9דרור

28.4בולבול

22.8צופית

18.3ירגזי

16.8פשוש

דיווחים229צפון 

59.8עורב

50.2בולבול

49.3יונה

40.6דרור

39.7צופית

39.7צוצלת

39.3דררה

35.4מיינה

29.7ירגזי

25.8עורבני

דיווחים69בקעה והר

67.5עורב

62.7דרור

60.4צוצלת

51.5בולבול

50.9יונה

37.3צופית

35.5שחרור

34.9מיינה

32עורבני

27.8דררה

דיווחים52דרום 

57.7דרור

53.8בולבול

51.9צוצלת

40.4צופית

36.5יונה

34.6מיינה

30.8נחליאלי

25עורב

21.2פשוש

19.2דררה

דיווחים 1530כלל ארצי 

60.8עורב

54.6יונה

50מיינה

46צוצלת

41דרור

40.1דררה

35בולבול

27.5צופית

19.8ירגזי

19.2שחרור



באזור המרכז רוב המינים דווחו בפחות דיווחים לעומת  2021מהגרף ניכר כי בספירת  

הנחליאלי והצופית, הירגזי, הבולבולהירידה חזקה אצל . העבר
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אזור המרכז  
באחוזים2016-2021שכיחות המינים בדיווחים בשנים 



הצפון ביחס לשנים  באיזורלא ניכר שינוי בשכיחות רוב המינים בדיווחים 2021כי בספירת מהגרף ניכר 

דרורגם ה. שדווחו משמעותית פחות לעומת שנים קודמותהנחליאלי העורבני והצוצלת מלבד , קודמות

.מראה המשך מגמת ירידה בדיווחים

אזור הצפון  
2016-2021שכיחות באחוזים בשנים 
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חלה עליה בדיווחים בהם . הבקעה וההר רוב המינים דווחו בדומה לשנים קודמותבאזור מהגרף ניכר כי 

.  ביחס לשנים קודמותופשוש , נקר, נחליאלי, דררהוירידה בדיווחים בהם הופיעו דרור הופיע 

אזור בקעה וההר  
2016-2021שכיחות המינים באחוזים בשנים 
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באזור הדרום הייתה ירידה ניכרת בדיווחים בהם  2021מהגרף ניכר כי ביחס לשנים קודמות בספירת 

.לא מדווחים זו שנה שניהכמעט הנקר והעורבני . עורב וצוצלת, יונההופיעו  

אזור הדרום
2016-2021שכיחות המינים באחוזים בשנים 
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מהטכניון נותחו נתוני השפע  קולואניאגתר "בסיוע פרופסור אסף שוורץ וד, השנה לראשונה

של ( שנת ספירהמתוך כלל הספירות בכל ממוצע של מספר הפרטים שנצפו מכל מין ציפור )

 BOOTSTRAPPING-הניתוח בוצע בשיטת ה. השנים הקודמות10-המינים בהשוואה ל

.  המשמשת אקולוגים לניתוחים כאשר ישנן מגבלות סטטיסטיות

2011-2021שנות הספירה האחרונות 11-ציפורי הסקר ב15השפע של מוצגים נתוני 

האחד מראה את המגמה הארצית  . ובה שני  גרפיםכל ציפור מוצגת בשקופית נפרדת

ודרוםההר  ,  תל אביב, מרכז, צפון: והשני מגמות לפי חמישה אזורים

סיכום נתוני שפע הציפורים במהלך השנים!! חידוש



***ירידה מובהקת

-54.71%

2011-

2021

הירידה באזור תל אביב  המרכז  

והדרום  משמעותית יותר מאשר  

באזור ההר והצפון

שפע-בולבול

(9שקף )ניתוח השכיחות מראה אף הוא ירידה משמעותית 



אין מגמה ברורה

(9שקף )ניתוח השכיחויות לא מראה מגמה משמעותית 

2011-

2021

מגמת עליה בתל אביב ובהר ומגמת  

ירידה בדרום 

שפע-דררה



ירידה משמעותית  

***

-47.25%

2011-

2021

משמעותית  . ירידה בכל האזורים

מרכז ודרום  , יותר בתל אביב

שפע-דוכיפת

(9שקף )ניתוח השכיחות מראה אף הוא ירידה משמעותית 



ירידה משמעותית

***

-58.83%

האיזוריםירידה משמעותית בכל 

2011-

2021

שפע-דרור

(9שקף )ניתוח השכיחות מראה אף הוא ירידה משמעותית 



***עליה משמעותית

+39.29%

2011-

2021

עליה משמעותית בכל האזורים

שפע-יונה

(9שקף )ניתוח שכיחויות מראה עליה מובהקת 



ירידה משמעותית

***

-37.72%

2011-

2021

בתל אביב  , ירידה משמעותית בדרום

ובמרכז ועליה בהר ובצפון

שפע-ירגזי

(9שקף )ניתוח השכיחות מראה אף הוא ירידה משמעותית 



עליה משמעותית

***

+260.57%

(9שקף ) ניתוח השכיחויות בדיווחים מראה אף הוא עליה משמעותית 

2011-

2021

תל אביב  והמרכז משמעותית  באיזורהעליה

יותר מאשר באזורים האחרים

שפע-מיינה



(9שקף )ניתוח השכיחות מראה אף הוא ירידה משמעותית 

ירידה משמעותית  

***ב

-64.45%

2011-

2021

הירידה בתל  .ירידה בכל האזורים 

אביב משמעותית יותר מאשר באזורים  

האחרים 

שפע  -נחליאלי



ירידה  

***משמעותית

-64.23%

(9שקף )ניתוח השכיחות מראה אך הוא ירידה משמעותית 

2011-

2021

ירידה משמעותית בכל האזורים  

שפע-נקר



ירידה משמעותית  

***

-38.29% 

(9שקף )ניתוח השכיחות מראה אף הוא ירידה משמעותית 

2011-

2021

מגמת עליה באזור ההר  וירידה באזורים  

האחרים 

שפע-עורב



ירידה משמעותית

***

-53.29%

(9שקף )ניתוח השכיחות מראה מגמת ירידה מובהקת 

2011-

2021

מגמת ירידה בכל האזורים  

שפע-עורבני



ירידה  

***משמעותית

-26.75%

(9שקף )ניתוח השכיחות מראה ירידה משמעותית 

2011-

2021

מגמת עליה בשפע בדרום וירידה ביתר  

ירידה חזקה בתל אביב  . האזורים

שפע-פשוש



ירידה משמעותית

***

-53.82%

(9שקף )ניתוח השכיחות מראה אף הוא ירידה משמעותית 

2011-

2021

בתל אביב  . הירידה בכל האזורים

ובמרכז חזקה יותר מאשר באזורים  

האחרים

שפע-צופית



ירידה  

***משמעותית

-35.51%

2011-

2021

בתל אביב  . ירידה בשפע בכל האזורים

מגמה חזקה מאד

שפע-צוצלת

(9שקף )ניתוח השכיחות מראה אף הוא ירידה משמעותית 



ירידה משמעותית

***

-45.21%

2011-

2021

בתל אביב  . ירידת שפע בכל האזורים

.חזקה יותר

שפע-שחרור

(9שקף )ניתוח השכיחות מראה אף הוא ירידה משמעותית 



?מה הלאה

השאלה האם נדרש לעשות משהו  בעקבות הממצאים המציגים תמונה מדאיגה נשאלת 

?ואם כן מה

המלצתנו היא להמשיך ולעודד את ציפורי הבר בחצר באמצעות גינה מזמינה בה יש צמחיה 

מתאימה מתקני מים מתאימים ואף תיבות קינון לירגזים ודרורי בית שגודל החור שלהן לא 

לקישורלמידע נוסף על גינות מזמינות היכנסו . ולמיינהלדררהמאפשר כניסה 

https://www.yardbirds.org.il/inner/49


!2022הספירה הבאה תתקיים בינואר 

-אפשר לצאת ולדווח באפליקציית. לא צריך לחכות עד השנה הבאה

eBirdהנתונים שמגיעים  . על מיני הציפורים שרואים בכל יום בשנה

ב ולמרכז הצפרות של החברה  "למדענים של אוניברסיטת קורנל בארה

להגנת הטבע משמשים את האקולוגים בהכנת דוחות רגישות של שטחים  

מעקב אחר  , דוחות תסקיר השפעה על הסביבה, פתוחים לפני פיתוח

.הופעת מינים נדירים ועוד, נדידה

לתוצאות של ספירות קודמות

http://www.yardbirds.org.il/free_page/65


:ליצירת קשר ופרטים נוספים

shlomitlif@gmail.comשלומית ליפשיץ   

nirita@spni.org.ilנירית לביא  אלון  

צילם איתן קאופמן. חוחית
צילם איתן קאופמן. ירקון

:סייעו בארגון הספירה

החברה להגנת הטבע-ר נירית לביא אלון מרכזת תחום המדע האזרחי "ד* 

הטכניון ייעוץ מדעי–פרופסור אסף שוורץ * 

עיבוד הנתונים  -קולואניאגתר "ד* 

וניקוי הנתוניםבהנגשתאלי חביב רכז הסקרים של מרכז הצפרות הישראלי סיוע * 

חברה להגנת הטבע-אגף השיווק * 

. המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר-שלומית ליפשיץ * 

mailto:shlomitlif@gmail.com
mailto:nirita@spni.org.il
http://www.birds.org.il/he/index.aspx
http://www.birds.org.il/he/index.aspx
http://www.yardbirds.org.il/
http://www.yardbirds.org.il/

