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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 

.  בסוף ינואראזרחים בניטור אוכלוסיית ציפורי הבר בישוב במהלך שבועיים 

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



2019סיכום קצר ספירת  

פחות דיווחים מאשר התקבלו בשנת  , טפסים1662הגיעו 2019בשנת ?כמה דיווחים•

יום וכן לקושי הטכני שחלק  13-ל16-ממשך הספירה ניתן לייחס זאת לקיצור . 2018

.eBirdמהסופרים נתקלו בו בעת ההורדה וההקלדה באפליקציית 

לעומת  , גני ילדים60-בתי ספר וכ90-כ. מוסדות חינוך השתתפו150-כ:חינוךמוסדות •

2018מוסדות חינוך שהשתתפו בשנת 403

,2018בשנת 870משתתפים שונים לעומת 605-מהדיווחים הגיעו ?דיווחמי •

ישובים בשנה שעברה  278ישובים לעומת -309הגיעו דיווחים מ ? מהיכן דיווחו•

.מינים שונים82-מ, פרטים של ציפורים57,336מכל הארץ דיווחו לנו  על  ?מה דיווחו•

.2018שונים ב מינים 105-מ, פרטים של ציפורים71,200לעומת •

צופית צילם יהודה כץצילם יהודה כץ. דרור צילם רוני לבנה. דררהצילם עמיר בלבן. מאינה



הדיווחים והמדווחיםמספר 
שכללהטבע החברה להגנת גם השנה מספר הדיווחים המכובד קשור למאמץ המוגבר שנעשה על ידי 

.מדריכיםהפצה במדיה החברתית וביחידות החברה והכשרת וכן הפקת חומריםוחינוך , הפצה

27שדווחה אלה וולפסון -ראויים לשבח. סופרים השקיעו מאמץ גדול ודיווחו עשרות פעמיםמספר 

!  פעמים20שדיווחו ויינרבאמציה תבואה וגפן פעמים 

חן חן ותודה  

רבה לכל  

!הסופרים

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


ישובים שמהם הגיעו דיווחים בשנה שעברה278וזאת לעומת , ישובים309-השנה הגיעו דיווחים מ



שמות הישובים ומספר הדיווחים מכל ישוב . ישובים309הגיעו דיווחים מ 2019בשנת 

מסשם הישובמסשם הישובמסשם הישובמסשם הישובמסשם הישובמסשם הישובמסשם הישובמסשם הישובמסשם הישוב

2רמות נפתלי4עספיא1נווה איתן16מודיעין1כפר דניאל1חופית2גבעת זאב26באר שבע1אבו גוש

1רמלה6עפרה1נווה דניאל1מודיעין עילית7כפר המכבי4חורפיש6גבעת חיים )מאוחד(3בועיינה-נוג'ידאת6אבו סנאן

34רמת גן2עראבה1נוף איילון5מזור4כפר הנשיא54חיפה4גבעת ישעיהו2ביר אל-מכסור1אבטין

16רמת השרון2ערערה1נופית4מזכרת בתיה1כפר הרא"ה1חלוץ3גבעת עוז4בית אורן3אביחיל

5רמת יוחנן4עתניאל1נוקדים6מזרע4כפר הרי"ף1חצבה18גבעתיים1בית אלעזרי9אבן יהודה

6רמת ישי1פסוטה2נחלים6מירב3כפר ורבורג4חצור-אשדוד2גדרה6בית אריה1אדמית

2רמת צבי3פקיעין )בוקייעה(1נחף1מיתר2כפר ורדים1חצרים1גזר13בית ג'ן1אודים

2רמת רחל50פתח תקווה1ניר עוז5מכמורת3כפר חיים1טבריה4גליל ים1בית גמליאל6אום אל-פחם

11רעננה9צובה8ניר עציון6מכמנים3כפר חרוב3טורעאן2גן יאשיה3בית זיד1אומץ

1שבלי - אום אל-גנם7צור הדסה2נירים1מלכייה2כפר יחזקאל1טירה2גן יבנה2בית זית5אופקים

4שגב-שלום2צרעה2נירן3מנחמיה12כפר כמא1טירת כרמל1גן שלמה1בית חירות2אור יהודה

11שדה אליהו1קדמת צבי26נס ציונה1מסד3כפר מונש4טירת צבי1גני עם3בית יהושע3אור עקיבא

5שדה ורבורג1קלחים1נשר1מסילות1כפר מנדא6יאנוח-ג'ת6גני תקווה4בית ניר1אורה

1שדה יואב4קצרין6נתניה5מעגן מיכאל1כפר מנחם1יבנה5געש2בית קשת1אורים

2שדי חמד27קריית אונו3סאג'ור1מעיין ברוך25כפר סבא5יגור21גת )קיבוץ(2בית רימון3אורנים

1שדמה3קריית ארבע1סביון*16מעלה אדומים1כפר סירקין13יהוד1גת רימון2בית שאן6אורנית

2שדרות1קריית אתא8סח'נין6מעלה גלבוע1כפר עזה1יובלים5דאלית אל-כרמל8בית שמש5אושה

4שוהם3קריית גת1סער6מעלה החמישה9כפר עציון1יודפת4דגניה א'2בן עמי5אזור

1שיטים1קריית טבעון1סתרייה3מעלה עירון1כפר פינס1יזרעאל1דורות2בני ברק1אחוזת ברק

1שכניה3קריית מוצקין11עדנים1מעלה עמוס2כפר קרע3יטבתה1דייר חנא1בני דרור5איילת השחר

2שפיים2קריית מלאכי2עוזייר2מעלות-תרשיחא1כפר רופין1יפעת1דלייה2בני עטרות25אילת

1שפר2קריית ענבים1עומר2מעש6כפר שמואל3יקום1הדר עם7בנימינה-גבעת עדה*2אלון שבות

8שפרעם1קריית עקרון1עיילבון1מפלסים7כפר שמריהו7יקנעם7הוד השרון1בסמ"ה1אלוני יצחק

140תל אביב -יפו10קריית שמונה1עיינות13מרום גולן6כפר תבור112ירושלים1הושעיה5בסמת טבעון1אלונים

3תל יוסף2ראמה3עין גב1מרחביה )מושב(6כרמי יוסף1ירכא12הזורע2בר יוחאי2אלישיב

1תל מונד12ראש העין3עין החורש6מרחביה )קיבוץ(9כרמיאל5כוכב יאיר1החותרים1ברקאי1אלישמע

1תל עדשים6ראש פינה12עין חרוד )איחוד(5מרכז שפירא1להבות הבשן7כורזים2הילה1בת חפר1אפיקים

1תלמי יחיאל27ראשון לציון2עין מאהל1משאבי שדה4להבים1כחל1המעפיל1בת עין4אפרת

2תקוע1רבדים3עין שמר1משמר דוד1לוטם1כמון1העוגן4ג'ולס1ארז

3רהט2עין שריד2משמר העמק3מבוא דותן1כנות46הרצלייה2גאולים18אשדוד

1רומת הייב1עינת4משמרות16מבשרת ציון3כסרא-סמיע22זכרון יעקב1גבים2אשחר

28רחובות1עלי4נגבה1מג'ד אל-כרום3כפר אדומים1זרועה2גבע כרמל2אשקלון

1ריחאנייה1עלמון1נהלל6מגאר1כפר אחים5חדרה1גבעת אבני2באר אורה

1ריינה1עמיעד20נווה אבות1מגדים4כפר ביל"ו10חולדה2גבעת אלה9באר טוביה

1רם-און2עמיקם1נווה אטי"ב1מגדל4כפר בלום17חולון2גבעת ברנר2באר יעקב



מוסדות חינוך  השתתפות 

120ק רנרשמו . 2018-ששלחו דיווחים ב403לעומת  , 2019מוסדות חינוך בספירת 150להערכתנו השתתפו לפחות 

להערכתנו היו מוסדות שספרו ולא נרשמו לקבלת תעודה  (. השמות בשקופיות הבאות)מוסדות לקבלת תעודה 

.  eBirdלאפליקציתדיווחו  שבתי ספר רבים ספרו אך לא ומשערים 

shlomitlif@gmail.comלכםונשלח שלחו בקשה למייל -אם דיווחתם אך לא נרשמתם לקבלת תעודה 

!!כל הכבוד לתלמידים למורים ולמדריכים

mailto:shlomitlif@gmail.com


2019שספרו ונרשמו לקבלת תעודה בספירת  ילדים גני 46

ישובשם המוסדישובשם המוסד

עשרתגן עופריםאלוני הבשןגן כלנית

פתח תקוהגן לוטםאשדודגן חופית  

קבוץ בית אורןגן עוזרדאשדודגן שקנאי

קיבוץ גתגן רותםאשקלוןגן סייפן

קיבוץ מירבגן שיבולת  בית שמשגן תאנים

קיבוץ נגבה  גן הדסבית שמשגן תאנים

קצריןגן כחלגדרהגן ליבנה

קריית שמונהגן אחווהגדרהגן לילך

קריית שמונהגן אילנותדאלית אל כרמלגן אלסעאדה

קריית שמונהגן גפןדגניה אגן ארז

קריית שמונהגן חבצלתהוד השרוןגן עירייה

קריית שמונהגן מאורי"הר נוף מנחגן נחלה

קריית שמונהגן רותםיגורגן אורן

קרית עקרוןגן תאנהיגורגן חצב

ראשון ציוןגן ריקוד ומנגינהכפר דניאלגן ניצנים  

רמלהגן אופקה"כפר הראגן נורית

השרון-רמת גן ענברמודיעיןגן אורן  

רמת גןגן צבעונימושב מירוןגן דקל

רמת ישיגן אלהמושב נאות גולןגן נווה

שדה יואבגן שקדנהריהגן איזדרכת

שדמות מחולהגן זיתנהריהגן ארבל

תל אביב  גן בשן  נהריהגן סנונית

תל אביב יפוט"החלה-גנים ביפו נחליםגן יובלים
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ישובס"בהשם ישובס"בהשם ישובס  "בהשם 
פתח תקוהס ביאליק"בייד בנימיןס ממ״ד ברויאר  "ביאביטלד''חבשלהבות 

פתח תקווהס קרול"בייד השמונהם"ס קס"ביאבן יהודהלב השרוןהדמוקרטי 

יודפתס עודד"ביאיילת השחרהגלילמבוא 

ס תיכון אזורי סולם "בי

קיבוץ גשר הזיוצור

אלעדס תורת אמת"בי

ס הניסויי היסודי  "בי

קיבוץ גתס שדות יואב"ביירושליםמרכז 

אם אלפחםס יסודי אלמותנבי"בי

ס נעם בנים  "בי

ס ניצני זבולון"ביירושליםפסגת זאב

קיבוץ כפר  

המכבי

קיבוץ מזרעס עמקים תבור "ביירושליםס קיבוץ ראשית"ביאמוניםס רגבים"בי

באר יעקבש יוענה זבוטינסקי"ס  ע"בי

ד  "ס הלל חמ"בי

הניסויי

ירושלים ארמון  

קיבוץ מסילותס רימון  "ביהנציב

קרית אונוס הדמוקרטי  "ביירכאירכא, ס חדשני"ביבאר שבעס הדו לשוני דגניה"בי

קרית אתאס פינסקר"ביכפר  סאגורס יסודי  סאגור"ביבאר שבעס נווה שלום"בי

קרית אתא  חינוך מיוחד  -ס תמיר"ביכפר בלוםס הגומא"בין'בית גאלאום, ס יסודי ב"בי

קרית יעריםס הרי ירושלים"ביה"כפר הראל"ס הרא"בידרום השרון'ס אהרונוביץ"בי

קרית מלאכיס אחוות אחים"ביכפר כנאב ב"ס חט"ביהזורעס פלגים"בי

קרית שמונהס עוזיאל  "ביכפר קאסםס אלגזאלי"ביהרצליהס חטב בן גוריון"בי

ס יסודי בסמת טבעון"בי

זבידאת בסמת 

רחובותס בכור לוי"בימכמורתס רמות ים"ביטבעון

רחובותס חוקר יוצר מעלות "בימעלה אדומיםס מגדים"ביזכרון יעקבס החורש"בי

גן-רמתס נטעים"בימרום גולןס  אביטל  "ביזמרס אלנהדא  "בי

רמת גןס הלל"בימרכז שפיראס יסודי שפיר"ביחולוןס תיכונית רעים"בי

שגב שלוםס אלמוסתקבל"בימתןס בית חינוך מתן"ביחיפהס אחמדיה כבביר"בי

חיפהס ליאו באק"בי

ס גאון הירדן  "בי

נווה איתןדרכא

ד דרכא עמק "ס שק"בי

שדה אליהוהמעיינות

שפרעםרוביה  'ס יסודי אלח"בינשרס גלילות"ביחיפהס נאות פרס"בי

אביב יפו-תלס החשמונאים"ביעוספיאס אלאשראק"ביטייבה  ס אבן סינא א"בי

יאנוחס יסודי סלימאן פרג"בי

ס יסודי עמק "בי

תל אביבס ארן"ביעין חרוד  חרוד

תל אביב  ס רמת החייל"ביעפולהס יובלים"בייאנוח ג׳תס יסודי אלחכמה "בי

יאנוח ג׳תס יסודי ב יאנוח"בי

ס יסודי חוסין  "בי

תל אביב יפוס דרויאנוב"ביעראבהיאסין

ס בית חינוך  "בי

פרדס חנהמעיין

ס לטבע חברה  "בי

.יפו-תל אביבוסביבה



>>>לכניסה למפה <<< 

מפת שכבות  

של ספירת ציפורי הבר בחצר

2019-מינים נבחרים מ10היכנסו למפת השכבות בה תוכלו לראות את תוצאות הספירה של 

.  לפי ישובים וגם מידע מפורט של השנים הקודמות

:הם2019המינים שנוכחותכם מוצגת במפת 

.עורבני ושחרור, צופית, צוצלת, עורב, מיינה, ירגזי, יונה, דרור, בולבול

א על יצירת מפת  "ממחלקת מרכז המידע הגיאוגרפי של מכון דשזיידמן דיקלהלתודה רבה 

.השכבות

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

2019מצגת הסיכום המורחב של 

http://deshe.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2730a55e25cd4eeea5ec159f1976df23
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מראה מצב  2019ספירת 

דומה לזה שהיה בשנה 

אותה שמיניה –שעברה 

דווחה במספר הספירות  

,  צוצלת, עורב:  הרב ביותר 

מיינה  , בולבול, יונה, דרור

.  וצופיתדררה

:הנפוצות ביותר



ייתכן שהירידה  . מהגרף נראה כי ביחס לשנים שעברו כמעט כל המינים דווחו בפחות ספירות

הירידה בשכיחות הדיווחים על המינים הייתה משמעותית בעיקר  . קשורה בשיטת הדיווח החדשה

.  באזור המרכז כפי שיורחב בהמשך

2016-2019שכיחות המינים בדיווחים במבט ארצי השוואה 



  .

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

.עלההירקון ירד ואילו אצל והמיינההדררה שמספר הפרטים בלהקה אצל -עם זאת משמח לראות  

2015-2019ממוצע לדיווח שנים 
(הדיווחים על המיןמספר הפרטים הכולל שדווח מכל מין מחולק למספר )

מספר פרטים ללהקה= מספר בממוצע של פרטים בגינה שבה הם מצויים:  המספריםמשמעות 



ירושלים וההר
המרכז

הדרום

הצפון

השוואה בין האזורים השונים

פירוט המפה
בישראלאזורים שונים 4נעשתה השוואה בין 

וצפון  יקנעםצפון לכביש -כולל את כל האזור –הצפון 

.  לגלבוע

את מדבר , ויהודהכולל את הרי שומרון -וההרירושלים 

את אזור  יהודה עד חוף ים המלח ואת הר חברון וכן 

גבול  -ממזרח, בערך6בכביש גובל ממערב . מודיעין

את הקצה הדרומי של דרום הר חברון –מדרום , המדינה

.ומצפון את הקצה הצפוני של גלבוע

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

אשקלון  שבין דרום בקו -מדרום,  בכביש יוקנעם-מצפון 

שסמוכים  ישובים . 6כביש -ועד דרום הר חברון במזרח

נכללו באזור ,  יאירכגון כוכב , גם ממזרחו6לכביש 

.  המרכז

.  האזור שמדרום לאזור המרכז ומדרום להר חברון-הדרום

צילם נינו. פשוש



2013-2018מספר הדיווחים מאזורי הארץ השונים בשנים 
מוסדות חינוך  השתתפות 

119ק רנרשמו . 2018-ששלחו דיווחים ב403לעומת  , 2019מוסדות חינוך בספירת 150להערכתנו השתתפו לפחות 

להשערתנו היו מוסדות שספרו ולא נרשמו לקבלת תעודה וגם בתי  (. השמות בשקופיות הבאות)מוסדות לקבלת תעודה 

.  eBirdאפליקצית.ספר רבים ספרו אך לא דיווחו

shlomitlif@gmail.comלכםכתבו למייל ונשלח -אם דיווחתם אך לא נרשמתם לקבלת תעודה 

!!כל הכבוד לתלמידים למורים ולמדריכים

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

כמובן שיש לקחת בחשבון את גודל האוכלוסייה בכל  . ושדירת ההר ומהדרום מגיעים הכי פחות דיווחים

.   מרחב

mailto:shlomitlif@gmail.com


2019-שכיחות המינים באחוזים באזורי הארץ השונים

יש  דרוםב: יש הבדלים באחוזי הדיווח על מיני הציפורים באזורים השונים-בדומה לממצאי השנים הקודמות 

שכיחות הדיווחים גבוהה יחסית לגבי מרכזב, .פשוש, נחליאלי, יונה, דרורשכיחות דיווחים גבוהה יחסית על 

,  נקר, ירגזי, בולבולשכיחות הדיווחים גבוהה יחסית על ההר וירושלים בשדירת, מיינה ותוכי נזירי, דררה

.שחרור, עורבני, בולבוליש יותר דיווחים על ןצפובביחס לאזורים האחרים  וצופית וירקון, עורבני



הנקר והנחליאלי וחלה  מהגרף ניכר כי בספירה האחרונה חלה בצפון ירידה בדיווחים על 

. העורבניבדיווחים על עליה ניכרת 

הצפון  אזור 
באחוזים2016-2019שכיחות המינים בדיווחים בשנים 



.   כי אחוז הדיווחים על כל המינים באזור המרכז היה נמוך לעומת השנים הקודמותמהגרף ניכר 

אזור מרכז
באחוזים2016-2019שכיחות המינים בדיווחים בשנים 



,  נקר, ירגזי, בולבולחלה עליה ניכרת ומשמחת בדיווחים על ירושלים וההר מהגרף ניכר כי באזור 

היה כמעט אפסיהחוחיות לעומת זאת הדיווח על . צופית שחרור וירקון, עורבני



לא חל , נחליאליוהעורבחלה עליה בדיווחים על ההדרוםבאזור -מהגרף ניכר כי ביחס לשנים קודמות 

וחלה ירידה ניכרת בדיווחים על , צוצלת, פשוש, נקר, מיינה, ירגזי, יונה, דררהשינוי בדיווחים על 

.  לא דווחה כללחוחיתה. שחרור, צופית, עורבני, דרור, דוכיפת, הבולבול



דיון בתוצאות  

:
וגם הקטנת ימי הספירה פחת eBirdכתוצאה מקשיי המעבר לדיווח באפליקציית :דיווחים ומדווחים

האנשים שדיווחו ופחתו הדיווחים לעומת שנים קודמות אבל אנו רואים זאת כקשיי גדילה ומקווים  

–המתורגמים לעברית נוחים לדיווח ובעיקר eBirdאתר ואפליקציית . ומאמינים שבעתיד ידווחו יותר

.  הדיווח שמתקבל אמין מבחינת מיקום ומינים

הייתה ירידה משמעותית בדיווחים ממוסדות החינוך שנבעה כנראה מהקושי בשימוש  : חינוךמוסדות 

.  באפליקציה בסלולרי

,  השנה שעברהמישובים רבים יותר לעומת קבלנו דיווחים –על אף ההקטנה במספר המדווחים : מיקום

.  אי לכך פיזור הדיווחים גדל וזה רצוי וטוב

פחות מינים ופחות פרטים דווחו בספירות השנה וגם השכיחות הארצית של הדיווחים  : תוצאות הספירה

.  על כל המינים פחתה

באזור המרכז מצב  :  האזורים4במבט אזורי נמצא שיש הבדלים ניכרים בין :השוואה בין אזורים

אבל באזור ירושלים וההר ובאזור הצפון וגם בדרום דווחו חלק ניכר , הדיווחים דומה למצב הארצי

. מהמינים במספר תצפיות רב יותר לעומת השנה שעברה

עלה בדיווחים באזור  הירקון לעומת זאת . ירדו השנה בכל האזוריםחוחיתהדיווחים על ה:מיוחד

במספר הפרטים בלהקה ואלה עובדות  העליהירושלים ואף עלה ממוצע הפרטים לדיווח שמשקף את 

!משמחות

מתמתנים באזור המרכז אם כי ממשיכים לעלות באזורים  המיינהעלהדיווחים : פולשיםעופות 

.התייצבו ודומים לאלה של השנים הקודמותהדררהעלזו שנה שניה שהדיווחים .האחרים

.  עדיין נצפה בעיקר באזור המרכז-הנזירי התוכי 

צילם איתן קאופמן. ירקון צילם איתן קאופמן. חוחית



שיתוף ציבור בסיוע במחקרים נוספים בהם  

נדרש איסוף מידע על ציפורים ופרפרים  

21.4-4.5–ספירת הפרפרים הגדולה 

דיווחי קינון  -בז אדום 
להבים  ומיתר  ,  באר שבע, מעלה אדומים, רמות מנשהלתושבי 

קיני סיסיםסקר 

סקר דרורים

נזירים סקר מיקום פרטים וקיניםתוכים 

?באיזה צמחים הציפורים משתמשות למזון ולצרכים אחרים

http://www.yardbirds.org.il/page/7
https://www.yardbirds.org.il/news/343
http://www.yardbirds.org.il/show_seker/11
http://www.yardbirds.org.il/show_seker/11
https://www.imkforms.com/forms/zform_89741544690946
http://www.yardbirds.org.il/show_seker/8
http://www.yardbirds.org.il/show_seker/5


:קשר ופרטים נוספיםליצירת 

shlomitlif@gmail.comליפשיץ   שלומית 

nirita@spni.org.ilנירית לביא  אלון  

 elih@spni.org.ilחביב  אלי 

!26.1.20ועד ה 16.1.20-בין ההספירה הבאה תתקיים

מיני  על eBird-אפשר לצאת לטבע ולדווח ב. לא צריך לחכות עד השנה הבאה, אגב

הנתונים שמגיעים למרכז הצפרות של החברה להגנת  . הציפורים שרואים בכל יום בשנה

,  הטבע משמשים את האקולוגים בהכנת דוחות רגישות של שטחים פתוחים לפני פיתוח

מעקב אחר נדידה  , למשל לפני הקמת טורבינות רוח, דוחות תסקיר השפעה על הסביבה

והופעת מינים נדירים ועוד

לתוצאות של ספירות קודמות

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/

