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 לדיווח תצפית בספירת הציפוריםו eBirdאפליקציית ת הורדל נחיות ה 
 

צילומי המסך הם של מכשיר אנדרואיד. באייפון התהליך דומה אבל חלק מהמסכים  הערה:

  נראים מעט אחרת. 
 

 את  הורידו  :ת האפליקציההורד  .1

)היא  מחנות היישומים eBird אפליקציית

 בפעם הראשונה יש להירשם.  . חינמית(

 הרשמה.לשם כך יש ללחוץ על המילה 

 

ם רישמו ש יפתח מסך הרשמה. :הרשמה. 2

בחירה שלכם( , תווים 8משתמש וסיסמא )

  אימייל.ורישמו כתובת 

ההרשמה ישלח אליכם מייל לאחר  -באייפון )

כנס אליו ולמלא שוב את שם יותתבקשו לה

 המשתמש והסיסמה בהם בחרתם(

 

 

סגרו את  לאחר ההרשמה :ת שפההגדר. 3 

המסך משוב כנסו אליה יהאפליקציה וה

 .'התחלה'יופיע מסך .  .מהסמליל

בתחתית המסך על גלגל ההגדרות לחצו 

 '.הגדרות'יפתח מסך  .משמאל 

 לחצו ובחרו    Englishבמקום שכתוב 

Hebrew.  כעת חזרו לאחור למסך התחלה

 לרישום תצפית.

יופיע מסך ההגדרות לאחר הכניסה באייפון )

 מהאי מייל( 

 

 

 

 :תצפיתהרישום . 4

)ברוב  בסלולרי מופעל GPS-. וודאו שהא

  (המכשירים זה אוטומאטי

  '.התחלה'על כפתור ולחצו האפליקציה את פתחו  ב. 

 

 

 

בחירת מיקום 'לחצו על – בחירת מיקום. ג

מקום התצפית יעלה פתח מפה. יתו 'ממפה

אשרו את אוטומאטית בשורת הכתובת. 

יפתח מסך ו בחירה'חיצה על  '"י למיקומכם ע

 תאריך ושעה.

הקלדת את התצפית לא נעשית במקום בו )אם 

הכתוב בחלון יכם למחוק את היא נערכה, על

בחירת המקום ולהקליד את כתובת מקום 

 .התצפית(

 

 

 הרשמה

 גלגל הגדרות
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 תדווחו )אם . לשנותצריכים אינכם  – תאריך ושעהמסך ד. 

את התאריך והשעה על שנו על תצפית שבוצעה בזמן אחר 

  ידי לחיצה עליהם(

 בתחתית המסך.  התחלהלחצו על  

 

רשימת מיני במסך הבא תעלה לפניכם 

בסביבה בה שעשויים להופיע הציפורים 

)ייתכן ותצטרכו לחכות אתם מדווחים. 

 סייםכמה שניות עד שהאפליקציה ת

 הרשימה(לעדכן את 

 

 

  

 

  :דיווח מינים ומספר פרטים  ה.

יש להישאר עשר דקות.  11משך התצפית: 

לרשום את כל המינים ו דקות במקום קבוע

  מכל מין. מספר הפרטים את שתזהו ו

 

שמו בתיבת החיפוש יר לבחירת שם המין:

שמו יופיע בראש שבראש המסך את שם המין, 

ויפתח בפניכם מסך מו הרשימה. לחצו על ש

 דיווח.

קורה שלאחר הקלדת האות  -באייפון )

אבל , הראשונה המקלדת הופכת לאנגלית

תחילים שמות שמלרשימת השמות משתנה 

 (כך שקל למצוא את שם המין באות שהוקלדה

 

 

 

 

 

 

 

את : רישמו במסך הדיווח לציון מס' הפרטים

 )התעלמו משאר הסעיפים(.  םמספר

מקלידים את המספר במקום שמסומן  באייפון)

  בסולמית(

 

   .חזרו לרשימת המיניםתו אישורלחצו 

לשנות את מספר בהמשך תרצו אם  -

תקנו את , ןלחצו שוב על שם המי: הפרטים

 המספר  ולחצו  אישור. 

 ,חצו על שמולאם דיווחתם על מין שגוי:  -

 אישור. ולחצופרטים  1-עדכנו ל

 המשיכו בדרך זו לדווח במשך עשר דקות.  

 

 

 

 

 

 תיבת חיפוש
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 סקירהלחצו על  - סיום התצפית ו.

  מת השמות(י)בתחתית רש

 כתוב 'סיום תצפית'( –באייפון )

הסקירה אם לא תראו את כפתור 

על החץ  בתחתית הסלולרי  הקליקו

 .שמחזיר לאחור

 האם סיימת לצפר? ששואל בחלון 

  .'סיום ציר התנועה'לחצו 

 מסך שאלותלפניכם יפתח כעת 

 

 

 

 

 השיבו על פי ההנחיות: -  מסך שאלות    .ז

 כן סמנו   – רשימת המינים המלאהב

 נייחת סמנו  – סוג התצפיתב

 מספר ציינו את  - מספר הצופיםב

 .הצופים שהשתתפו בתצפית

 הדקות ציינו את מספר  -משך הזמן ב

 . של התצפית שערכתם

מס' בזמן אמת  דיווח נעשה)אם ה

 .יופיע אוטומטי(הדקות 

 ספירת הציפורים'שמו רי -הערות ב' 

)על ידי שמילאתם את כל הסעיפים  בדקו

 שליחה ולחצולחיצה על עפרון העריכה( 

 

 

 

 

   .. קבלת הדיווח במייל4

תחו שוב את מסך , פילקבלת הדיווח במייל

 ’תצפיות'  סמליל לחצו עלו 'התחלה'

 
 

יעלו ו Submitted הלחצו על המילאח"כ 

 כתוב 'הוגשה'( באייפון)התצפיות שדיווחתם. 

לחצו על בחרו את הדיווח שתרצו לשלוח, 

 מייל.ללחו יושמעטפה בתחתית החלון ה

 

 .מוזמנים לדווח שוב תם!תודה שדיווח

 תוכלו לצפות בנתונים באתר

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

 הנתונים יעודכנו כיום עד יומיים אחרי הדיווח.
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