הנחיות לדיווח ספירת ציפורים באפליקציית eBird
צפיתם? זיהיתם? ספרתם? עכשיו הזמן לדווח!

 .1הורדת האפליקציה :הורידו את
אפליקציית  eBirdמחנות היישומים (היא חינמית).
בפעם הראשונה יש להירשם .לשם כך יש ללחוץ
על המילה הרשמה.
 .2הרשמה :יפתח מסך הרשמה .רשמו שם
משתמש וסיסמא ( 8תווים ,בחירה שלכם) ורשמו
כתובת אימייל .עקבו אחרי הנחיות ההרשמה (יש
לאשר מייל הרשמה) .לאחר ההרשמה יופיע על

הרשמה

מסך המכשיר הסמליל
 .3הגדרת שפה של רשימת הציפורים לעברית:
ניתן להגדיר את שפת האפליקציה והשפה של
רשימת שמות הציפורים לעברית כך:
היכנסו למסך 'התחלת תצפית' .מצאו את גלגל
ההגדרות ב 3-הפסים בצד העליון של המסך.
בחרו תצוגת שם המין עברית ובחרו תצוגת שפת
השמות ל .Hebrew -
 .4דיווח התצפית:
א .וודאו שה GPS-בסלולרי מופעל (ברוב
המכשירים הוא מופעל אוטומטית)
ב .פתחו את האפליקציה ולחצו על 'התחלת
תצפית' .יש להישאר עשר דקות במקום אחד
ולדווח את כל המינים שתזהו ואת מספר הפרטים
מכל מין.

תיבת חיפוש

 .5דיווח מינים ומספר פרטים:
לבחירת שם המין ולציון המספר :כתבו בתיבת
החיפוש שבראש המסך במקום בו יש סימן  +ירוק
את שם המין ,שמו יופיע מיד בראש הרשימה .געו
בסימן ה  +ליד השם וציינו מספר פרטים( .אפשרות
נוספת -לחצו על שמה של הציפור יפתח מסך
דיווח .כתבו בו רק את המספר והתעלמו משאר
הסעיפים ואז לחצו על אישור ותחזרו לרשימת
המינים).
המשיכו בדרך זו לדווח במשך עשר דקות.
כשתסיימו רדו לתחתית המסך ולחצו על המילה
'עצור' .ואז לחצו על 'סיום ציר תנועה'
ו יעלה מסך שאלות ובראשו 'בחירת מיקום'

 .6בחירת מיקום –במקרה שאתם מדווחים בפעם
הראשונה מהמקום לחצו על 'בחירה אוטומטית'
ותיפתח מפה .מקום התצפית יעלה אוטומטית על
המפה .בדקו שהמיקום נכון .אשרו את מיקומכם
ע"י לחיצה על 'בחירת מיקום זה' אם תדווחו
בעתיד מאותו מקום תוכלו לבחור אותו מהרשימה.
אם הדיווח נעשה בדיעבד עליכם למקם את מיקום
התצפית במפה.
לאחר המיקום יפתח מסך שאלות.
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 .7מסך שאלות  -השיבו על פי ההנחיות:
' סוג התצפית' – סמנו 'נייחת'
' צופים'  -ציינו את מספר הצופים
שהשתתפו בתצפית.
' דקות'  -ציינו את מספר הדקות של
התצפית שערכתם (אם הדיווח נעשה
בזמן אמת מס' הדקות יופיע אוטומטי).
 לשאלה 'האם זו רשימת המינים
המלאה וגו'– סמנו 'כן'
' הערות'  -רישמו 'ספירת הציפורים'
 לחצו 'הגשה'.
 תופיע הודעה 'התצפית נשלחה' .אשרו
אותה ותגיעו למסך ההתחלה.

 .4קבלת הדיווח במייל.
לקבלת הדיווח במייל ,פיתחו שוב את מסך
'התחלה' ולחצו על סמליל 'תצפיות’בתחתית

לחצו על המילה 'הוגשה' ותופיע רשימה של כל
התצפיות שדיווחתם והגשתם .בחרו את הדיווח
שתרצו לשלוח ,לחצו על המעטפה בתחתית החלון
ושילחו למייל.
תודה שדיווחתם! תוכלו לצפות בדיווחים שלכם -
בסמוך למועד ההקלדה – ברשימת התצפיות
האחרונות וגם במפת התצפיות האחרונות בפורטל
הצפרות הישראלי

https://www.birds.org.il
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