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מטרות הספירה
והחל ' המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר'ספירת הציפורים השנתית היא מיזם שמובל על ידי 

אזרחים בניטור  שיתוף המיזם הוא . שותפה גם החברה להגנת הטבע2016משנת 

.  ו בשבט"אוכלוסיית ציפורי הבר בישוב במהלך שבועיים בתקופת ט

אנו מסייעים לאפיין שינויים ומגמות  , הספירות שערכנו ואלו שיבואו בשנים הבאותבעזרת 

שינויים במגמות התפשטותן של ציפורים פולשות בישראל כגון למשל , באוכלוסיות הציפורים

ולתרום להבנה על ההשפעה של מינים אלו על מינים , הדררה והתוכי הנזירי, המיינה

.מקומיים

הפעילות מעודדת אנשים מכל הגילאים : מהווה אף הוא מטרה חשובהההיבט החינוכי

.  לגלות עניין בציפורים ולהעמיק את התעניינותם בנושא, והמגזרים

.  הציפורים והטבעלשמירת עשיה שמעניקה הזדמנות לתרום תרומה משמעותית זו 

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



2018סיכום קצר ספירת  
מספר הדומה לדיווחים משנת  -טפסי דיווח  1736הגיעו 2018בשנת ?כמה דיווחים•

.יום16-ל22-ממשך הספירה על אף קיצור וזאת 2017

.מכלל הדיווחים41%-כמהטפסים היו של גני ילדים ומוסדות חינוך המהווים  722•

160, חינוךמוסדות 400מתוכם , משתתפים שונים870-הדיווחים הגיעו מ?מי דיווח•

דוברי ערביתמתוכם מוסדות 

.מינים שונים105-מ, פרטים של ציפורים71,200מכל הארץ דיווחו לנו  על  ?מה דיווחו•

אינטראקטיבית המאפשרת לחפש תוצאות לפי יישובים או בהמשך במפה מוצגים הנתונים •

המיינהניתן לראות גם תוצאות משנים קודמות וכן את מפות התפשטותבמפה. לפי מינים

המצויה

הקליקו לקריאת סיכום מתומצת•

https://www.yardbirds.org.il/userfiles/files/new/more/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D %D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%AA %D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99 %D7%94%D7%91%D7%A8 %D7%91%D7%97%D7%A6%D7%A8 %D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA 2018.pdf


>>>לכניסה למפה <<< 

מפה דינמית 

של ספירת ציפורי הבר בחצר

היכנסו לקישור ובו תוכלו לראות את תוצאות הספירה של שנה זו וגם של  

. השנים הקודמות על גבי מפת שכבות

תוכלו לעיין בתוצאות הספירות  לפי מדדים שונים אותם ניתן לבחור בצד  

.  בהיכנסכם יש לכם אפשרות לראות סרטון הדרכה קצר. הימני של המפה

(.2015כניסה לסרטון ההדרכה מלשונית של מפת דיווחי שנת )

א  "ממחלקת מרכז המידע הגיאוגרפי של מכון דשזיידמן דיקלהלתודה רבה 

.על יצירת מפת השכבות

אתם מוזמנים להמשיך ולקרוא בהמשך את , או קודם לכן, לאחר שתשוטטו במפת השכבות

2018מצגת הסיכום של 

http://deshe.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2730a55e25cd4eeea5ec159f1976df23


עליה משמחת  –הדיווחים  והמדווחים מספר 
שכללהטבע החברה להגנת גם השנה מספר הדיווחים המכובד קשור למאמץ המוגבר שנעשה על ידי 

.וכן הכשרת מדריכיםהפקת חומריםוחינוך , הפצה

.  הדרכות הכנה ללא תשלום נעשו בהתנדבות על ידי צפרים לקהילות ולבתי ספר ברחבי הארץ סייעו12

!!  רבה לצפרים המתנדביםתודה 

!!   דוברי ערביתמתוכם 160, מוסדות חינוך400מעל . מערכת החינוך תרמה בצורה משמעותית

!!דיווחים49שלח עמל' מקיף ז-ספר רב תחומי רמות באר שבע בית 

43שדיווח אמציה תבואה יוצאי דופן היו . סופרים השקיעו מאמץ גדול ודיווחו עשרות פעמיםמספר 

!  דיווחים37ששלחה שטיינהרדטאלה פעמים ו

חן חן ותודה  

רבה לכל  

!הסופרים

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


.  ישובים שמהם הגיעו דיווחים בשנה שעברה357וזאת לעומת , ישובים278-השנה הגיעו דיווחים מ



שמות הישובים. ישובים278הגיעו דיווחים מ 2018בשנת 
קרית מלאכיעמיקםנווה איתןלהבות הבשןכנרתהרצלייהבית שמשאבו גוש

קרית עקרוןעמירנווה זוהרלהביםכסרא-סמיעזיקיםבני בנימיןאבן יהודה

קרית שמונהעספיאנווה יערלודכפר אדומיםזכרון יעקבבני דרוראור עולם

קשתעפולהנופיתלקיהכפר בילוחדרהבני עטרותאורטל

ראמהעראבהנוקדיםמבשרת ציוןכפר בלוםחוגלהבני ציוןאורנית

ראס עליעתליתנוריתמג'ד אל כרוםכפר בראחולדהבנימינה-גבעת עדהאיבטין

ראש העיןפורדיסנחליםמג'דל שמסכפר גלים חולוןבצרהאיילת השחר

ראש פינהפקיעין נחשוןמגדים כפר דניאל חולתהברטעהאיכסל

ראשון לציוןפרדס חנה-כרכורניצניםמדרשת רופיןכפר המכביחוקוקברקןאילון

רהטפתח תקווהניר העמקמודיעין-מכבים-רעותכפר הנוער הדסיםחורפישג'דידה מכראילת

רוחמהצובהניר משהמוצא עילית כפר הרא"החיפהג'וליסאלון הגליל 

רחובותצופיתנס ציונהמזכרת בתיהכפר ויתקיןחספיןג'סר א-זרקא אלון שבות

רמות השביםצור הדסהנצרתמזרעכפר ורבורג חצור הגליליתגבעת אבניאלוני אבא 

רמלהצור יצחקנשרמזרעהכפר ורדיםטבריה גבעת ברנראמירים

רמת גןצלפוןנתיב הל"המישגבכפר חייםטייבהגבעת יעריםאשדוד 

רמת השרוןצפתנתיבותמיתרכפר חסידיםטירהגבעת ישעיהו אשדות יעקב

רמת ישיצרעהנתניהמכמורתכפר חרוביאנוח-ג'תגבעת ניליאשחר

רעננהקבוץ חצורסאג'ורמנחמיהכפר יונהיבנהגבעת עוזאשקלון

שגב שלוםקבוצת שילרסאסאמסעדהכפר יחזקאליהודגבעת שמואלבאקה אל-ע'רביה

שדה אליהוקדימהסכניןמע'ארכפר כמא יהלגבעתייםבאר אורה

שדה ורבורגקדמת צביסמרמעגןכפר כנאיודפתגדרהבאר יעקב

שדרותקדרוןסתריהמעיין ברוךכפר מנחםיזרעאלגלעד באר שבע

שוהםקיבוץ גזרעגורמעלה אדומיםכפר סאלדיטבתהגני הדרבוסתן הגליל

שומריהקיסריהעותניאלמעלה צביהכפר סאלםיסוד המעלהגני יוחנןבוקעתא

שפייםקליהעילבוןמעלה שחרותכפר סבאיפיעגני עםביר אל מכסור

שפרקלנסוואהעין איילהמעלות תרשיחאכפר סירקיןיקוםגני תקווהבית אורן

שפרעםקצירעין בוקקמקווה ישראלכפר עציוןיקנעםגעשבית ג'ן 

תושיהקרית אונועין גבמרכז שפיראכפר פינסיקנעם )מושבה(גתבית גמליאל הרימון

תל אביב- יפוקרית ארבעעין דורמשואות יצחקכפר קאסםירושליםדגניהבית חנניה

תל השומרקרית אתאעין חרוד משמר איילוןכפר קרעירכאדיר אל-אסדבית חשמונאי

תל יוסףקרית ביאליקעין כרםמשמר הנגבכפר שמריהוירקונהדיר חנאבית יהושע

תל יצחקקרית גתעין כרמלמשמרותכפר תבורכברידלית אל כרמלבית ניר

תנובותקרית חייםעין מאהלנגבהכרכוםכדוריהוד השרוןבית נקופה

קרית טבעוןעכונהללכרמי יוסףכוכב יאירהילהבית צורי

קרית מוצקיןעלינהריהכרמיאלכורזיםהר אדרבית שאן



מוסדות חינוך  השתתפות 

!37%זהו גידול של . 2017-שדווחו ב291לעומת  2018-מוסדות חינוך דיווחו ב403

מתוכם  ), בתי ספר ומוסדות חינוך נוספים281-ו( גנים דוברי ערבית51מתוכם ), גני ילדים122-דיווחו 

-11שמות מוסדות החינוך רשומים בשקופיות !  מהמוסדות היו דוברי ערבית41%-כ( דוברי ערבית115

!!   בתי ספר רבים שלחו ספירות רבות וגם תלמידים רבים ספרו ליד בתיהם13

!!כל הכבוד לתלמידים למורים ולמדריכים



2018גני ילדים השתתפו בספירת  122

גן אל- יסמיןעספיאגן דאריית בניםכפר כמא גן מרגניתגני תקווהגן גוריםאורטל

גן אל- סלאםעספיאגן דקלכפר מנחםגן ארזדגניהגן אריאלאשדוד

גן אל- תוחידיעספיאגן מעוגכפר סאלדגן אלאמאן דלית אל כרמלגן רותםאשלים

גן אל אבטאלעספיאגן כרכוםכרכוםגן אלוז-סוניה נסרלדיןדלית אל כרמלגן סיגליתבאר יעקב

גן זהר אל בוסתאןעספיאגן אל מוסתקבלמג'דל שמסגן אלסעאדה דלית אל כרמלהצהרון של מיריבאר יעקב

גן אוריוןפתח תקווהגן אל נגוםמג'דל שמסגן אמאל נסרלדיןדלית אל כרמלגן גשרבאר שבע

גן סיגליתפתח תקווהגן אל פראעםמג'דל שמסגן אמאל פאראחתדלית אל כרמלגן השלום דו לשוני דגניה באר שבע

גן כלניתצובהגן אל פרחמג'דל שמסגן ארוה שאמידלית אל כרמלגן החבריםבוקעתא

גן אורניםצלפוןגן אלסנאפרמג'דל שמסגן גאדה זידאןדלית אל כרמלגן הכוכביןבוקעתא

גן רקפת צרעהגן אלעסאפיר מג'דל שמסגן היאם כמאלדלית אל כרמלגן הסאלאם  בוקעתא

גן הצביקדמת צביגן אלפרחמג'דל שמסגן מיסון והבהדלית אל כרמלגן העתידבוקעתא

בית שביטקיבוץ גזרגן נגאאת אל פראשאתמג'דל שמסגן נבאל באשאדלית אל כרמלגן הפרחיםבוקעתא

גן קשתקשת יהונתןגן כרםמודיעין-מכבים-רעותגן סנאא חלבידלית אל כרמלגן הפרפריםבוקעתא

גן אילן פורחראשון לציוןגן עפרונימודיעין-מכבים-רעותגן ענת זהרלדיןדלית אל כרמלגן חובהבוקעתא

גן דובילה בונה ביתראשון לציוןגן אלמרחמסעדהגן רונית כיוואןדלית אל כרמלגן שיר בית חנניה

גן נרקיסרוחמהגן הפרחיםמע'ארגן אלבראעםחיפהגן דובדבן בית ניר

גן דקלרחובותגן יקינטוןמעגןגן רימוןחיפהגן אקליפטוסבית שאן

גן ברושיםרמת השרוןגן תורמקווה ישראלגן שושןחיפהגן אשלבית שאן

גן חבצלתרמת השרוןגן פקאןמשמר הנגבגן חןטבריה גן אתרוגבית שאן

גן שקדרמת השרוןגן איזדרכתנהריהגן אלורודטייבהגן דקלבית שאן

גן השלום רעננהגן ארבלנהריהגן כלניותיקנעם )מושבה(גן חצבבית שאן

גן לופאא הירוקרעננהגן סנוניתנהריהגן אפרתירושליםגן צביבית שאן

גן קשתרעננהגן ערבהנהרייהגן חגיתירושליםמרכז מדעים ואמנויות לגיל הרך בית שמש

גן ערבהשדרותגן אלנרגסנצרתגן יערירושליםגן זית בני ציון

גן ענתשפרעםגן אלרביעסאג'ורגן נאווהירושליםגן זמירגבעת ברנר

גן השלוםתל אביבגן הידיים הקטנות סאג'ור גן נעמהירושליםגן תות גבעת ברנר

גן טשרניחובסקיתל אביב יפוגן בית ספלולסאסאגן רוניתירושליםגן שבולתגבעת חן

גן תאנהתל יוסףגן פרחיםעגורגן ניצנים כפר דניאלגן שחףגבעת עוז

גן שיזףגן ארגמןעכוגן יוקסל-בנים כפר כמאגן לבנהגדרה

גן אל- אשבאלעספיאגן יוקסל בנותכפר כמאגן נרקיסגן יבנה

גן אל- וורודעספיאגן דאריית בנותכפר כמא גן סביוןגן יבנה



הדפים הבאים2-בתי ספר ומוסדות נוספים ראו 
שם המוסדישובשם המוסדישובשם המוסדישובשם המוסדישוב

יסודי ו טירהתיכון הראשוניםהרצלייהיסודי שדות איילון בית חשמונאייסודי בני ברית אבו גוש

יסודי ב יאנוח-ג'תיסודי ואדי אלעין ואדי אלעין חטב בית יהושעיסודי הרי ירושליםאבו גוש

יסודי אלחכמהיאנוח-ג'ת יסודי דמוקרטי קשתזכרון יעקביסודי ויצמן בית יהושעיסודי אלאמל אבו סנאן

יסודי סלמאן פרג׳יאנוח-ג'ת חטב הרב תחומיחדרהיסודי הדסה נעוריםבית ינאייסודי אלתסאמוחאבו סנאן

חוג סיירותיאנוח ג'אתיסודי אילן רמוןחדרהחווה חקלאית בית שאןבית שאןיסודי אלמחבהאבו סנאן

יסודי איאנוח ג'תיסודי דמוקרטי חדרהחדרהיסודי קשת יהונתןבית שאןיסודי דמוקרטי לב השרוןאבן יהודה

יסודי רמזיהודתיכון חדרהחדרהיסודי ברנקו ויסבית שמשיסודי שילתאור עולם

יסודי מעלה שחרותיטבתהתיכון שש שנתי קוגל חולוןיסודי אשכולותבנימינה גבעת עדהיסודי ממד עציוןאור עקיבא

יסודי נחשוני החולהיסוד מעלהיסודי בית המעייןחוקוקיסודי בראשיתבנימינה גבעת עדהיסודי איבטיןאיבטין

יסודי יפיע יפיעחוג סיירות חורפישחורפישיסודי אלחכמה בקה אלגרביהיסודי ראס עלי איבטין

יסודי אופקירושליםיסודי כפר הילדים חורפישחטב ברטעהברטעהיסודי מבוא גלילאיילת השחר

חטב חוות הנוער הציוניירושליםיסודי ניסויי א סולטאן אלאטרשחורפישיסודי מעאויהברטעהיסודי רימוניםאשדוד

יסודי גילה המאוחד למדעים ואומנויותירושליםיסודי קהילתי ב חורפישיסודי אלנגאחג'דידה מכריסודי רעיםאשדוד

יסודי הניסוייירושליםיסודי חיספיןחיספיןיסודי אלנורג'דידה מכרמקיף גאשדוד

יסודי נחלהירושליםחטב הפתוח חוגי סיורחיפהיסודי עומר אבן אלחטאבג'דיידה-מכרמקיף ז׳ הקריהאשדוד

יסודי נעם בנים פסגת זאב ירושליםחטב לחוארחיפהאלנהדהג'וליסיסודי  מול גלעדאשדות יעקב

יסודי קיבוץ ראשיתירושליםחטב עירוני ה סיירותחיפהיסודי בג'וליסיסודי לטבעאשקלון

יסודי תלי בית וגןירושליםיסודי  אלכרמהחיפהיסודי גוליס ג'וליסיסודי נאות אשקלוןאשקלון

יסודי תלי גילהירושליםיסודי דוד יליןחיפהיסודי אלקנדילג'סר א-זרקא מקיף עירוני א'אשקלון

יסודי תלי מתמטי פסגת זאב ירושליםיסודי עבד אלרחמןחיפהיסודי אלשאטאג'סר א-זרקא עומר בן אלחטאבבאקה אל- ע'רביה

יסודי תלי רמת  מוריהירושליםיסודי שושןחיפהחטב אלסאלםג'סר א-זרקא יסודי אבן סינא בבאקה אל-ע'רביה

מתנס ניותירושליםיסודי כינרטבריהיסודי ברנרגבעתייםיסודי אגיאלבאקה אל-ע'רביה

אלנהדה ירכאיסודי דקלים טבריה יסודי דוד שמעוניגבעתייםיסודי באקה אל-ע'רביה באקה אל-ע'רביה 

יסודי אלאמלירכאחטב חוג סיור אלנגאח טיבהטייבהיסודי ניצנים גדרהיסודי אילן רמוןבאר יעקב

יסודי אלחדיקה ירכאיסודי א ב הנרגס  טייבהיסודי ויצמןגני יוחנןכפר הנוער יוענה ז'בוטינסקי באר יעקב

יסודי אלחכמהירכאיסודי אבן חלדוןטייבהיסודי אדם וסביבהגעשיסודי הדו לשוני דגניהבאר שבע

יסודי אלנורירכאיסודי אבן רושדטייבהיסודי אפאק דיר אל-אסדיסודי אלומותבאר שבע

יסודי חדשני ירכאירכאיסודי אלזהראאטייבהיסודי ב דיר חנאיסודי מולדתבאר שבע

יסודי אהרונוביץירקונהיסודי אלכוארזמיטייבה יסודי אשראק דלית אל כרמליסודי נווה מנחםבאר שבע

יסודי כדוריכדורייסודי אלשאפעיטייבהיסודי אדלית אל כרמלמקיף ז הרב תחומי רמות באר שבע

יסודי כנרתכנרתיסודי אבן רושד טירהיסודי ב דלית אל כרמליסודי אבוקעתא

חטב אלוגדאן רב תחומי כסרא-סמיעיסודי אלגזאליטירהיסודי ג דלית אל כרמליסודי אלמנאהלבוקעתא

יסודי חרובית כסראכסרא-סמיעיסודי אלמגדטירהיסודי חדשנידלית אל כרמליסודי אלנגוםבוקעתא

חטב חוג סיירות כסרא סמיעיסודי אלנגאחטירהיסודי אחווההוד השרוןחטב ביר אלמקסורביר אל מכסור

יסודי אלמנארהכסרא סמיעיסודי אלעומריהטירהיסודי אלוןהרצליהיסודי ירוק מתמידבית ג'ן 



שם המוסדישובשם המוסדישובשם המוסדישובשם המוסדישוב

יסודי קשת קשת יהונתןיסודי אשראקעספיאיסודי ה מע'אריסודי בכסרא סמיע

יסודי סמיח אל קאסםראמהיסודי ג עספיאיסודי ו מע'אריסודי מעיינות כפר אדומים

יסודי ראס עליראס עלייסודי למנהיגות מדעית על שם פארוק שכידםעספיאיסודי במעאויהחטב חוג סיור כפר בראכפר ברא

חט"ב היובלראש העיןיסודי אבן רשד עראבהיסודי ניריםמעלה אדומיםיסודי גלים חוף כרמלכפר גלים 

יסודי אפקראש העיןיסודי אלגזאליעראבהיסודי תומר רחלמעלה אדומיםיסודי ניצני זבולוןכפר המכבי

יסודי נופיםראש העיןיסודי אלזהראאעראבהיסודי מעלה החמישהמעלה החמישהיסודי הרא"לכפ הרא"ה

יסודי ידליןראשל"צ יסודי דבירעתניאליסודי תבנית החינוך המוזהבמעלה צביהיסודי א כפר כנא

מקיף עירוני ח ראשל"צ יסודי אלסדיקפורדיסיסודי שפירמרכז שפיראיסודי אלעיןכפר כנא

יסודי אלביאןרהטחוג סיירות פקיעיןפקיעין יסודי שדות איילוןמשמר איילוןיסודי אלנורכפר כנא 

יסודי פרחי המדערחובותיסודי ביאליקפתח תקווהיסודי קשתמשמר הנגביסודי גכפר כנא 

יסודי הלל רמת גןיסודי עוזי חיטמןפתח תקווהיסודי נהללנהללחטב סאלם כפר סאלם

יסודי נטעיםרמת גןיסודי קרולפתח תקווהיסודי מדעים ואומנויות נהריהנהריהאולפנת כפר פינסכפר פינס

יסודי קורצ'אק רמת גןיסודי כלניתצובהבית החינוך גאון הירדן דרכאנווה איתןיסודי אלגזאליכפר קאסם

יסודי אוסישקיןרמת השרוןאולפנת צפירהצפריהיסודי תמר על שם יואב גבעתינווה זוהרתיכון עש אחמד ע.יחיאכפר קרע

יסודי רמהרמת השרוןיסודי הארי בנותצפתיסודי כינר ניצניםיסודי התבורכפר תבור

יסודי  אלוןרעננהיסודי הארי בניםצפתיסודי ניצניםניצניםיסודי רביןכפר תבור

יסודי הדמוקרטי רעננהיסודי בית אורקדרוןכפר הנוער ויצו ניר העמקניר העמקחווידע כרמיאל חוג טבע וסביבהכרמיאל

יסודי אלמוסתקבלשגב שלוםיסודי שדות יואבקיבוץ גתיסודי אלביאדרנצרתיסודי  אופקכרמיאל

יסודי שקד דרכאשדה אליהויסודי עמקים תבורקיבוץ מזרעיסודי גלילותנשריסודי איריסיםכרמיאל

יסודי מגןשדרותמשק חי סאסאקיבוץ סאסאיסודי אורןנתניהיסודי השלום מבשרת ציון

יסודי אלביאדר שעביסודי אחווה קיסריהיסודי יונתןנתניהיסודי עומר בן אלחטאבמג'ד אלכרום

יסודי כאמל סעדהשעביסודי מולדתקיסריהיסודי סאג'ורסאג'וריסודי אמג'דל שמס

ישיבה תיכונית שעלביםשעלביםיסודי מגילותקליהיסודי ואדי אלעין יסודיסחניןיסודי אל מנאהלמג'דל שמס

יסודי מרשאןשפרעםיסודי אבן רושידקלנסוואהיסודי אלנורסכניןיסודי מדרשת רופיןמדרשת רופין

יסודי גרץתל אביב-יפויסודי אלזהראא קלנסווהיסודי אלסלאם סכניןיסודי מרכז מחוננים חופים מדרשת רופין 

יסודי הפתוח תל אביב-יפויסודי הנרייטה סאלדקרית אליעזריסודי דביר עותניאליסודי דורותמודיעין-מכבים-רעות

יסודי מגןתל אביב-יפואולפנה קרית ארבעקרית ארבעיסודי עילבוןעילבוןיסודי הדמוקרטי מודיעין-מכבים-רעות

יסודי רמת החילתל אביב-יפוישיבה תיכונית לאומנויות ומדעיםקרית אתאיסודי עמק חרודעין חרוד מאוחדיסודי חוט השנימודיעין-מכבים-רעות

יסודי אביבתל אביב-יפויסודי הרצלקרית גתיסודי אלעיןעין מאהליסודי נתיב זבולוןמודיעין-מכבים-רעות

יסודי אהבת ציוןתל אביב-יפויסודי ארלוזורובקרית חייםיסודי אלביאדרעין מאהלשבט שיבוליםמודיעין-מכבים-רעות

יסודי ארזיםתל אביב-יפויסודי אלמוגיםקרית יםיסודי אלעבהרא עין מאהלחטב עמקים תבורמזרע

לטבע סביבה וחברהתל אביב-יפויסודי אחוות אחיםקרית מלאכייסודי א סולטאן אלאטרשעכויסודי מזרעהמזרעה

יסודי רמת אביב גתל אביב-יפויסודי אלוןקרית ענביםיסודי אלאמל עכוחטב רמות יםמכמורת

תיכון עירוני התל אביב-יפויסודי יצחק הנשיא קרית שמונהיסודי אעספיאיסודי אמע'אר

יסודי ישגבתל אביב-יפו יסודי עוזיאלקרית שמונהיסודי אחווהעספיאיסודי במע'אר

יסודי דרויאנובתל אביב -יפו יסודי דמע'אר



הציפורים העיקריות בספירה
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השנה לראשונה הצטרפה  

לרשימת חמשת  המיינה

הופיעה  המיינה. המובילים

בדומה  , מהדיווחים50%ב

לאחוז הדיווחים על  

.  הבולבול

יחד איתם  נשארים  

:  ארבעת הקבועיםבחמישיה

דרור ויונה, צוצלת, עורב



שכיחות המינים בדיווחים במבט ארצי  

בדיווחים במבט ארצי, מהגרף נראה כי לא חלו שינויים מיוחדים או מדאיגים ביחס לשנה שעברה

. שעברה נעצרהשהסתמנה בשנה והירידה וייתכן , זהים לשנה שעברההצופית על הדיווחים 

.להמשיך ולעקוב אחר המגמות המסתמנות לאורך זמןיש 



:2016מדוע נעשית השוואה רב שנתית רק החל משנת –הסבר 

מספר פעמים באותו  אפשרנו לספור )שינינו את ההנחיות לבצוע הספירה 2016החל  

(.דקות בלבד10-למשך הספירה וצמצמנו את , מיקום

מעט את  עובדה  שייתכן ושינתה , בסלולרילאפליקציה נעשה ישירות הדיווח 2016מ חל ה

.המדווחיםאוכלוסיית 

ייתכן והשינויים האלה הם הסיבה לירידה ניכרת שחלה בדיווח על חלק מהמינים משנת  

.  ואילך2016

ואילך  2016אי לכך רוב ההשוואות הרב שנתיות שבסיכום הזה הן משנת 



2011-2018ממוצע לדיווח שנים 
(המיןמספר הפרטים הכולל שדווח מכל מין מחולק למספר הדיווחים על )

מסויםבלהקה ממין מראים לנו כמה פרטים בממוצע יש -משמעות המספרים

  .

הגרף מראה כי ברוב מיני הציפורים נשאר ממוצע הפרטים לדיווח דומה לזה של השנים הקודמות



ירושלים וההר
המרכז

הדרום

הצפון

השוואה בין האזורים השונים

פירוט המפה
בישראלאזורים שונים 4נעשתה השוואה בין 

וצפון  יקנעםצפון לכביש -כולל את כל האזור –הצפון 

32.49צפונה מקו רוחב . לגלבוע

את מדבר , ויהודהכולל את הרי שומרון -וההרירושלים 

את אזור  יהודה עד חוף ים המלח ואת הר חברון וכן 

,  ( 35קו אורך )בערך 6בכביש גובל ממערב . מודיעין

-ומצפון 31.46קו רוחב -מדרום , גבול המדינה-ממזרח

32.49קו רוחב 

גובל : 'בין חדרה לגדרה'כולל את כל הישובים ש–המרכז 

שבין דרום אשדוד  בקו -מדרום,  בכביש יוקנעם-מצפון 

6כביש -במזרח, (31.46קו רוחב )ועד צומת בני ראם 

,  גם ממזרחו6שסמוכים לכביש ישובים (. 35קו אורך  )

.ממערב הים. המרכזנכללו באזור ,  כגון כוכב יאיר

.  האזור שמדרום לאזור המרכז ומדרום להר חברון-הדרום

חברוןאבל לא כולל את אזור הר 31.46מדרום לקו רוחב 

נקודות הציון נלקחו מהאתר

https://heb.timegenie.com/latitude_longitude/country/il

https://heb.timegenie.com/latitude_longitude/country/il


2013-2018מספר הדיווחים מאזורי הארץ השונים בשנים 

שלישי  , אחריו הצפון, מהגרף נראה כי כמו בשנים הקודמות המרכז מוביל במספר הדיווחים

.  ירושלים וההר והדרום שולח הכי פחות דיווחים



2018-שכיחות המינים באחוזים באזורי הארץ השונים

:  ניכר שיש הבדלים באחוזי הדיווח על מיני הציפורים באזורים השונים-בדומה מאד לממצאי השנים הקודמות 

יש  מרכז ב, ירקון וחוחית, פשוש, נחליאלי, יונה, דרור, דוכיפת, יש שכיחות דיווחים גבוהה יחסית על בולבולדרוםב

שכיחות הדיווחים על שחרור ובולבול גבוהה יותר  ירושליםב, ותוכי נזירי, עורב, שכיחות הדיווחים גבוהה לגבי מיינה

.  שהוא מין פולש חדש יחסית כבר מדווח מכל האזורים, לראות שהתוכי הנזירימענין. ן מעט יותר ירגזיםבצפוו



הצפון  אזור 
באחוזים2016-2018שכיחות המינים בדיווחים בשנים 

ועליה רבה  הבולבול מהגרף ניכר כי בספירה האחרונה חלה ירידה ניכרת בדיווחים על 

. המיינהבדיווחים על 



לעומת השנה שעברה או לעומת שנים האחרונה לא חל שינוי משמעותי בספירה , כימהגרף ניכר 

.  שדווחו במידה מעט רבה יותרוהמיינההחוחית , היונהקודמות מלבד 

אזור מרכז
באחוזים2016-2018שכיחות המינים בדיווחים בשנים 



וגם  העורבני והשחרור , הנקרניכרת ירידה זו שנה שניה אצל ירושלים וההר מהגרף ניכר כי באזור 

לעומת השנים שעברו  הנחליאלי חלה ירידה גדולה בדיווחים על 

אזור ירושלים ושדרת ההר
באחוזים2013-2018שכיחות המינים בדיווחים בשנים 



ביחס חוחית וירקון , פשוש, מיינה, יונהבדיווחים על עליהחלה השנה הדרוםמהגרף ניכר כי באזור 

.  לשנה שעברה ולשנה שלפניה

אזור הדרום
באחוזים2016-2018שכיחות הדיווחים בשנים 



דיון בתוצאות  

אבל במבט אזורי  , במבט ארצי לא נראה שיש שינויים מיוחדים או מקום לדאגה:

הנקר  כגון הירידה הניכרת בדיווחים על , יש דיווחים שמעוררים סימני שאלה

.הבולבול באזור הצפוןוהירידה בדיווחים על, באזור ירושלים וההר

!עלו בכל האזורים וזו עובדה משמחתחוחיתהלעומת זאת הדיווחים על 

והשנה כבר דווחה  ממשיכים לעלותהמיינהעלהדיווחים : פולשיםעופות 

התייצבו  הדררההדיווחים על. מהדיווחים50%ב -באתה מידה כמו הבולבול

.ודומים לאלה של השנים הקודמות

את  מגדיל -עליו בקשנו לדווח החל מהשנה שעברה -התוכי הנזירי 

.אוכלוסייתו וכבר נצפה בכל האזורים

.להמשיך ולעקוב אחר המגמות המסתמנות לאורך זמןיש 

צילם רוני לבנה. דררה צילם עמיר בלבן. מאינה צילם איתן קאופמן. ירקון צופית צילם יהודה כץצילם יהודה כץ. דרור צילם איתן קאופמן. חוחית



:קשר ופרטים נוספיםליצירת 

shlomitlif@gmail.comליפשיץ   שלומית 

nirita@spni.org.ilנירית לביא  אלון  

 elih@spni.org.ilחביב  אלי 

!2.2.19-ועד ה 21.1.19-ו בשבט ה "מטהחל הספירה הבאה תתקיים 

לתוצאות של ספירות קודמות

צילם נינו. פשוש

מפת שכבות  סיכום  כל הספירות

>>>קישור למפה <<< 

לכתבת סיכום הספירה בפורטל הצפרות

mailto:shlomitlif@gmail.com
mailto:nirita@spni.org.il
mailto:elih@spni.org.il
http://www.yardbirds.org.il/free_page/65
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/
http://deshe.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2730a55e25cd4eeea5ec159f1976df23


שיתוף ציבור בסיוע במחקרים נוספים בהם  

נדרש איסוף מידע על ציפורים

סקר קיני סיסים

סקר מיינות

סקר מזון של הדררה

תוכים נזירים סקר מיקום פרטים וקינים

?באיזה צמחים הציפורים משתמשות למזון ולצרכים אחרים

?באיזה עצים מקננים הנקרים

?היכן לנות הציפורים בלינות מקובצות

http://www.yardbirds.org.il/page/7
http://www.yardbirds.org.il/show_seker/11
https://www.imkforms.com/forms/zform_8461431931881
http://www.yardbirds.org.il/show_seker/9
http://www.yardbirds.org.il/show_seker/8
http://www.yardbirds.org.il/show_seker/5
http://www.yardbirds.org.il/show_seker/7
http://www.yardbirds.org.il/show_seker/6

