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מהו מיזם ספירת הציפורים?

למה לספור ציפורים?

 סופרים ציפוריםכיצד?

כיצד מדווחים בטלפון ובמחשב?

 משנים קודמותציפורים תוצאות ספירת

 חינוךהשתתפות מוסדות

   הצעות לפעילויות חינוכיות

  סיוע למורים

?מה במצגת
גרינבלטדב : צילום



ספירת הציפורים
מיזם התנדבותי למען שמירת  •

הציפורים והטבע

מתבצע בישראל מידי שנה •
2006החל משנת 

מנוהל על ידי המרכז לטיפוח  •
ציפורי הבר בחצר יחד עם 

החברה להגנת הטבע 
והמוזיאון לטבע על שם 

.שטיינהרט

של חודש  השניהבמחצית •
ספירה לפי הנחיות  ינואר 

(  פרוטוקול)קבועות וזהות 
משך , שמפרטות מועד

, שיטת הספירה, הספירה
יפורט  )שטח הספירה ועוד 

(.בהמשך



מדע אזרחי

שותפות של מדענים ושל •
מתנדבים בביצוע מחקר  -אזרחים

.  מדעי

סיוע :התועלת למדענים•
מספר  -בהגדלת בסיס הנתונים 

דיווחים גדול יותר משטח רחב  
.יותר

, עניין:למתנדביםהתועלת •
,  עשיה משמעותית, חברה, ידע

יכולת  , טבעבשמירת מעורבות 
.  להשפיע

הבנה טובה  : לחברההתועלת •
וחשיבות קבלת של מדע יותר 

מבוססת מדעהחלטות 



מטרות הספירה

-היבט מדעי
  יצירת בסיס נתונים רב שנתי

הכולל את הרכב ומספר מיני  
ציפורי הבר בקרבת הבית

  אפיון מגמות ושינויים באקולוגיה
.  של הציפורים במהלך השנים

-ציבורי היבט 
  הגברת מעורבות הציבור

בשמירת טבע באמצעות מדע  
אזרחי  

-חינוכי היבט 
  הגברת מודעות ועניין בציפורים

העמקת ההיכרות  , שסביבנו
והידע 

  חינוך לאזרחות פעילה



שינויים באוכלוסיית הציפורים מעידים על שינויים סביבתיים •
המערכת האקולוגית שיכול לכוון חוקרים  למצב ומהווים סמן 

.ומקבלי החלטות
לחקר  מהמעבדה קולואניאגתר "ודאסף שוורץ פרופסור •

השפעת המינים  את חקרו , בטכניוןהאדם והמגוון הביולוגי 
שנות 14בניתוח של  והסתייעו הפולשים על מינים מקומיים

.  המחקר פורסם בכתב עת מדעי. הציפוריםנתוני ספירת 

https://www.ynet.co.il/article/Hyo00KKSAH: מכתבהצילומים 

https://www.ynet.co.il/article/Hyo00KKSAH
https://www.ynet.co.il/article/Hyo00KKSAH


:התרומה החינוכית

, ללמידה אותנטיתפוטנציאל •
חווייתית ומשמעותית 

מתאים להוראת תחום מדע •
מגוון  , יצורים חיים-וטכנולוגיה 

גומלין בין יצורים יחסי , ביולוגי
אקולוגיה  , סביבתםובינם לבין 

.ועוד

תצפית : רכישת מיומנות חקר•
,  שאלותניסוח , וזיהוי ציפורים

,  ניתוח תוצאות, העלאת השערות
.  הסקת מסקנות

הסביבה  מאפייני איסוף מידע על 
במהלך הספירה מאפשר פעילות 

חקר על יחסי הגומלין בין 
.  הציפורים לסביבתן



(  ג שבט"י)תתקיים מיום שבת  2022-ספירת הציפורים ב

(ט שבט"כ)31.1.22, (כולל)ועד ליום שני 15.1.22

:מידע מפורט נמצא ב

https://www.teva.org.il/citizen-science/3377אתר ספירת הציפורים  •

ציפורי הבר בחצר  באתר •

'ספירת הציפורים'-בחיפוש  •

https://www.teva.org.il/citizen-science/3377
https://www.yardbirds.org.il/


:ההנחיות לספירה

ממנו  , עם הגב לשמש, ומוצלשקט , טובהשיש בו ראות מקום נוח•
.תוכלו לצפות על השטח שבחרתם

ותנו לציפורים להתרגל  שבו במקום,התצפיתדקות לפני 5-כ•
.לנוכחותכם

התצפית תכלול  . מהמקוםמבלי לזוז,דקות בדיוק10התצפית במשך •
.מסביבכםמטר 100את כל הציפורים שהבחנו בהם ברדיוס של עד 

10כל המינים שזיהיתם במהלךבאפליקציה את /הדףעל רשמו •
אם ראיתם להקת  . ומספר הציפורים שראיתם מכל מין, הדקות
.בו זמניתשראיתם המירביהציפורים רשמו את מספר-ציפורים

-בסלולרי eBirdבאפליקצייתשבידיכם דווחו הנתוניםאת •
.ישראלeBirdבאתראו .בפעם הראשונה יש להירשם לפי ההנחיות

פנו  !  יאושאל –במידה והתקשיתם עם הדיווח באתר או באפליקציה •
לשלומית או נירית

https://ebird.org/israel/submit


הציפורים הנפוצות-ציפורי הספירה

 smaller than a pigeon|اصغر من الحمامة | ציפור קטנה מיונה 

Graceful Priniaفسيسي פשוש
יולזרינינו: צילום

Great Titقرقف كبير ירגזי מצוי 
איתן קאופמן: צילום

البيتدوري הבית דרור 

House Sparrow
משה כהן: צילום

Goldfinchحسون חוחית
איתן קאופמן: צילום

Greenfinchحسون أخضرירקון 
איתן קאופמן: צילום

Bulbulبلبل בולבול
איתן קאופמן: צילום

ابو الزهرצופית בוהקת

Palestine Sunbird
בלומןאבי : צילום

pied Wagtailكركس נחליאלי לבן

דובי קלעי: צילום

Robinأبو الحناء אדום החזה 
דובי קלעי: צילום

שאינכםאם ראיתם ציפור 
אחרי עיון גם ,מזהים

במדריך הציפורים  
אל תדווחו  , ובאינטרנט

עליה



הציפורים הנפוצות  
סרטון אנחנו צפרים

| About pigeon size or largerبحجم الحمامة او اصغر بقليل |יותר גודל כיונה או 

Blackbirdشحرور שחרור
אלרטברוך : צילום

ُدًرة דררה

Rose-ringed Parakeet
אלרטברוך : צילום

Laughing Doveدبسيه ضاحكه צוצלת
דובי קלעי: צילום

 Monkببغاء الراهب תוכי נזירי 
Parakeet

אלרטברוך : צילום

Hoopoeهدهد דוכיפת
איתן קאופמן: צילום

שאינכםאם ראיתם ציפור 

אחרי עיון במדריך  גם ,מזהים

אל תדווחו  , הציפורים ובאינטרנט

.עליה

Feral Pigeonحمام طوراني יונה
משה כהן: צילום

 Hoodedرمادىغراب עורב אפור
Crow

משה כהן: צילום

Jayابو زريق עורבני שחור כיפה
משה כהן: צילום

 Syrianنقار خشب נקר  סורי
Woodpecker

משה כהן: צילום

ميناמיינה

Common Myna
אלרטברוך : צילום

https://www.yardbirds.org.il/video


מי יכול להשתתף 

?בספירה

!גילובכל אחת /כל אחד

מיומנים  או בלתי צפרים חובבים גם 

שלומית ליפשיץ                                                                               : צילום

?היכן נספור ציפורים

:בכל מקום בישוב

בחצר הבית ובגינה

 פארק ציבורי/ בגן

 בית הספר/ בחצר גן הילדים

במגרש המשחקים
..ועוד



שטח הספירה

 מקום  כל –מקום השטח
שייבחר ובתנאי שיש בו ראות  

טובה

 טווח  –גודל וגובה השטח
100תצפית רדיוס של עד 

גובה צמרות העצים  , מטר
הגבוהים

 רצוי –חוזרות תצפיות
לבצע יותר מספירה אחת אך  

!גם ספירה אחת מספקת

יהיה ממקום  שכל דיווח רצוי -
יש  שנספור שטח בכל . שונה

.דיווח נפרדלמלא 



מועד ומשך הספירה

שעות הספירה הרצויות  :
בשעות  , בבוקר07:00-10:00

בהן הציפורים פעילות  
בחיפוש אחר מזון ואז ניתן 

לצפות בהן ביתר קלות 
כמובן שניתן לצפות בשעות )

אחרות במשך היום במידת  
(הצורך

10:  משך הספירה בפועל
דקות

 (תצפית נייחת)במקום אחד

שלומית ליפשיץ                        : צילום



?כפולהכיצד נמנע מספירה 

3בתחילת הספירה היו 
ולאחר , זרזירים4-דרורים ו

מספר דקות הדרורים עפו 
וזרזיר נוסף הגיע ולכן נמלא 

:בטופס הדיווח
זרזירים5-דרורים  ו3

שלומית ליפשיץ: צילום



:בטלפון סלולארידיווח 
אנו מכוונים לאיכות הנתונים ולא רק לכמות ולכן מבקשים 

ידווחו במהלך הספירה ישירות  ככל שניתן שאנשים 
.באפליקציה

?איך להתקין בטלפון

לאתר של היכנסו 1.
https://ebird.org/israel/home

(בפעם הראשונה בלבד)והרשמו

6לפחות – user nameיש לבחור )
(.  תווים8לפחות –תווים וסיסמא 

החשבוןתקבלו מייל לאישור 

הורידו את האפליקציה  2.
(היא חינמית)בחנות eBirdשל 

https://ebird.org/israel/home


:  הספירה מהמחשבדיווח 
רצוי למלא בשטח טופס דיווח  . בדיעבדדיווח במחשב נעשה 

ישראלeBirdכ להקליד באפליקציה או באתר "ידני ואח

מספר פרטים שם המין

שנצפו

מספר פרטים שם המין

שנצפו

מספר פרטים שם המין

שנצפו

________________:  ת/שם הסוקר
___________:תאריך_____________________(:יישוב, מספר, רחוב)כתובת שטח הספירה )

:מיני הציפורים ומספריהן



?איך לדווח תצפית

בקישורבסלולרי eBirdהנחיות להורדה ודיווח באמצעות אפליקציית

בקישורישראל eBirdבמחשב באמצעות אתר לדיווח הנחיות 

מומלץ להדפיס את ההנחיות ולעקוב אחריהן בעת שתדווחו בפעם הראשונה

https://www.teva.org.il/app/uploads/2021/11/eBird-%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%95%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%AA-compressed.pdf
https://www.teva.org.il/app/uploads/2021/11/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%95%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%91%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%90%D7%99%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%93-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-compressed.pdf


!הדיווח שלכם מוצג לציבור

,  בכל מקום בעולם, בזמן אמתהדיווחים לראות את בכדי . 1
ובעמוד ' סקירה'ללשונית eBirdבראש דף היכנסו 

בתחתית המסך מימין  ' מפההגשת 'שיפתח לחצו על המילים 
:    ותגיעו לקישור למפת העולם ועליה הבהובי הדיווחים

https://ebird.org/israel/livesubs
שבו  במקום שניות לאחר שתדווחו תראו הבהוב 10-כ

!דיווחתם

תצפיות  'יופיע הדיווח שלכם בבאתר הצפרות הישראלי . 2
בלחיצה על תצפיות נוספות  . בראש דף השער' אחרונות

כחצי שעה לאחר שתדווחו תוכלו לראות את  . תופיע גם מפה
התצפיות האחרונות עד שידחק 70הוא יוצג בין . הדיווח שלכם

.על ידי הדיווחים הבאים

https://ebird.org/israel/livesubs


תוצאות הספירות  
משנים קודמות  



2021סיכום קצר של ספירת  
1676מעל למרות הסגר והקורונה הגיעו ?דיווחיםכמה •

! דיווחים
. 2020בשנת דיווחים יותר מאשר 700כ 

ישראלישובים מכל רחבי 242הגיעו מ הדיווחים •

,  מיינה, יונה, צוצלת, עורב:המינים הנפוצים ביותר היו•
.  דרור וצופיתדררה, בולבול

צילם עמיר בלבן. מאינה

צופית צילם יהודה כץיהודה כץ:צילום. דרורצילם רוני לבנה. דררה

איתן קאופמן : בולבול צילום דובי קלעי: צילום. תצוצלמשה כהן: צילום. יונהמשה כהן: צילום. עורב



2021שכיחות עשרת המינים הנפוצים בחלקי הארץ השונים ספירת 

מההשוואה ניכר כי היה הבדל בתפוצת  

שמונה המינים  . המינים באזורים השונים

השכיחים ביותר במבט הארצי נפוצים גם בכל 

,  צוצלת, מיינה, יונה, עורב:האזורים והם

צופית , בולבול, דררה, דרור

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



באחוזים  2016-2021מינים בדיווחי 6שכיחות 
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!הברספרו לכולם על ספירת ציפורי 

כך, ככל שיותר אנשים ישתתפו
מאגר המידע ותשתפר איכות יגדל 

.סטטיסטיתהנתונים מבחינה 



השתתפות  
מוסדות חינוך

ספירה היא  השתתפות ב
עשיה סביבתית חשובה 

כל מוסד  . ומשמעותית
חינוכי שמשתתף זכאי 

.לתעודת הוקרה

תעודת השתתפות  לקבלת 
בדף בטופסיש להירשם 

.הספירה

שם ניתן למצוא גם הצעות 
לפעילויות עם תלמידים  

.  יסודי וחטיבה, לגילאי גן

לימוד ליסודי  מערכי !!   חדש
מדע אזרחי בבית  TCSSבאתר 
הספר

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsbqzFVtYJHwvptYuTtzXY_WjaqIN7iXzwm5M0JRTbQh1LUQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://view.genial.ly/60da207ebb8af70feb2de389


TCSS- מדע אזרחי
בבתי הספר

מרכז מדע אזרחי בבית  

הספר מקדם קהילת מורים  

,  להעשרה ותמיכה הדדית

.ועל ידי מומחים

לעיבוד ( בזום)הכשרת מורים 

של נתוני ספירת הציפורים  

(ביג דאטה)

מורים שמעוניינים להצטרף  

ולקבל מידע  TCSSלקהילת 

הירשמו בטופס  -נוסף 

.  שבקישור



תודה על  
השתתפותכם

לקבלת הסבר נוסף וסיוע ניתן 
:לפנות ל

nirita@spni.org.il-אלון-נירית לביא

shlomitlif@gmail.com: שלומית ליפשיץ

mailto:nirita@spni.org.il
mailto:shlomitlif@gmail.com

