
 דקסיובל : צילום

 בשיתוף אזרחיםמדע 
 -ציבור ציפורים בשיתוף ניטור  -

   4.1.16, ליפשיץשלומית 



 ?מהו מדע אזרחי
 . 'מדע אזרחי'נקרא , שיתוף ציבור באיסוף מידע מדעי

בין האזרחים החובבים  שיתוף פעולה קיים ', מדע האזרחי'ב•

   .והמדענים

ואין באפשרותם להיות בכל מקום  המדענים מצומצם מספר •

מספר  שיתוף האזרחים מאפשר להם לאסוף . ולאסוף נתונים

 .יותררחב יותר משטח דיווחים גדול 

ואפשרות למעורבות  , חברה, ענייןהאזרחים מרוויחים •

 . בשמירת טבע



 :שיטות ניטור ציפורים 

 
 שמוצמדים לציפור, או רדיו לוויןמשדרים נקלטי •

סימון ומעקב באמצעות תצפית או לכידה  -תגי כנף /טיבוע•

 מחודשת

 סקרי ציפורים -ומקוםזמן  -קבועהתצפית •

 ועוד•

 

 
  –משותף בכל השיטותה 

 .תיעוד של הממצאים לאורך זמן
 



 סקרי ציפורים בשיתוף ציבור בישראל
  

 סקרים שמתבצעים במועדים מסוימים  . א

 

 דיווח שוטף ברשת -ניטור ציפורים בשיתוף ציבור. ב
 

 

 



 :סקרים שמתבצעים במועדים מסוימים . א

 
 .חברה להגנת הטבע -מרכז הצפרות בישראלי-סקר נדידה הסתיו של העופות הדואים 

 ללא תיאום -ניתן להצטרף לאתרי הסקר

  
 רשות הטבע והגנים  : סקרי קינון של עופות דורסים

 ניתן להצטרף בתיאום עם האחראים  

 
 . רשות הטבע והגנים  :מיםעופות , דיות, קורמורנים: ספירות של עופות חורפים

 מתקיים כל שנה ביום שישי באמצע ינואר במאגרי מים שונים

 .  האחראיםלהצטרף בתיאום עם ניתן 
 

ומרכז הצפרות הישראלי  ' ציפורי הבר בחצר':  ציפורי הבר הגדולה בחצרותספירת 
 .בחברה להגנת הטבע

 ! לקום ולעשות בכל ישוב. ללא תיאום. ניתן ורצוי להצטרף

 
  בכל אתר בו יש ציפורי חוף וגדה ! השניהבפעם  –ספירת עופות החוף השנתית 

 ארגון בינלאומי

  

'  הבר בחצרציפורי 'המרכז לטיפוח : יום הגעת סיס החומות, יום הגעת הנחליאלי הלבן

 .הצפרות הישראלי בחברה להגנת הטבעומרכז 



 (בארגון מרכז הצפרות הישראלי)  15.10 -15.8. סקר הסתיו של העופות הדואים





 סיכום כל הספירות
18http://www.yardbirds.org.il/free_page/ 
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 'ציבורספירת ציפורי בר בחצר בשיתוף 'מיזם 
 מרכז ציפורי הבר בחצר, ט"בחלהמרכז הצפרות הישראלי 



 :ליצירת קשר ופרטים נוספים

 

 shlomitlif@gmail.com ליפשיץ   שלומית 

 yardbirdsil@gmail.com          להב דורון 
  elihaviv2@gmail.com              אלי חביב 

  

 :אתרים נבחרים

 .על הספירה 2כתבה בערוץ 

 .על הציפורים הנספרות  YNETכתבות ב 

 .לתוצאות של סקרים קודמים

 צילם נינו. פשוש

 >>>לכניסה למפה <<< מפת שכבות  סיכום  כל הספירות 

 

   2016ב 11-ספירת הציפורים הגדולה ה
 6.2ועד ה  14.1ה מתקיימת בין 

mailto:shlomitlif@gmail.com
mailto:yardbirdsil@gmail.com
mailto:elihaviv2@gmail.com
mailto:elihaviv2@gmail.com
mailto:elihaviv2@gmail.com
http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-46ac17c25ba2e21004.htm
http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-46ac17c25ba2e21004.htm
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http://www.ynet.co.il/tags/ציפורים_בחצר
http://www.ynet.co.il/tags/ציפורים_בחצר
http://www.ynet.co.il/tags/ציפורים_בחצר
http://www.ynet.co.il/tags/ציפורים_בחצר
http://www.yardbirdsil.info/birdwatch/Summary/summary.htm
http://www.birds.org.il/he/index.aspx
http://www.yardbirds.org.il/
http://mapateva.org.il/Apps/WebAppBuilder/YardBirds/index.html
http://mapateva.org.il/Apps/WebAppBuilder/YardBirds/index.html
http://mapateva.org.il/Apps/WebAppBuilder/YardBirds/index.html


המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית  
http://www.yardbirds.org.il  
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 מדוע נערכת הספירה דווקא בימים אלו ?

 אין נדידה. אין רביה. זאת אוכלוסיית הציפורים יציבה יחסיתבתקופה  . 

 

מתקיימת באותה התקופה ומעניין  ובאנגליה ב "ספירת הציפורים בארה

 .הנתוניםאת להשוות 
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 היכן נספור את הציפורים ? 

 :ספירת הציפורים נעשית בכל מקום בישוב

 

 .בחצר הבית ובגינה 

 

 .פארק ציבורי/ בגן  

 

 .בית הספר/ בחצר גן הילדים  

 

 .במגרש המשחקים 

 

 ..ועוד
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 ?מי יכול להשתתף

גם צפרים חובבים או צפרים בלתי  , כל אחד ובכל גיל

 .  מיומנים יכולים להשתתף בספירה

אם ראיתם ציפור שאינכם מזהים גם אחרי שפניתם  

 למדריך הציפורים וחיפשתם באתרי האינטרנט

 .כציפור בלתי מזוההדווחו 

 

 

 

 צילום אמיר בארי
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 ?מהו השטח בו מתבצעת הספירה

 .מטר 50 -רדיוס השטח בו תספרו לא יעלה על כ

 .מעט מעליהןאו כגובה צמרות העצים  –גובה השטח הנספר 

 

  –בדגימה של מספר שטחים 

 .  מטר 300המרחק  בין המרכזים  שלהם  יהיה  לפחות 

 .לכל שטח שנספר יש למלא טופס בנפרד
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 ?מועד ומשך הספירה

 בבוקר  10.00-ל 07.00בין : שעות הספירה הרצויות

 בשעות אלו הציפורים פעילות בחיפוש אחר מזון ואז  )

 .ניתן גם לספור בשעות אחרות(. ניתן לצפות בהן ביתר קלות

 

דקות ראשונות יוקדשו  להתרגלות  5. דקות 15:  משך הספירה

דקות לספירת של   10לאחר מכן הקדישו  . הדדית לציפורים

 .  הציפורים

 צילום אמיר בארי
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 ?  כיצד נעשית הספירה

  דף הספירה הראשיאותו תמצאו ב.  טופס דיווח לשטחהדפיסו את הדף 

 פורטל מרכז הצפרות  המקושר בדף השער של 

ערכו בו את הספירה ומלאו  , בחרו שטח, מכלל ימי הספירה יום אחדבחרו 

 .בטופס דיווח לשטח
 

זה אפשרי   –במשך יותר מיום אחד  ' שלכם'אם תרצו לדגום את השטח . 1

עבור כל שטח  , בלבד טופס אחדאך יש לרכז את התצפיות ולשלוח ב, ורצוי

של הפרטים שראינו בכל מין   המירבירושמים בטופס את המספר )נספר 

 .טופס זה ישקף את השטח בצורה המיטבית(. בו זמנית
 

 300אפשר ורצוי לספור במספר שטחים שמרכזיהם רחוקים לפחות . 2

 .לכל שטח יש למלא טופס בנפרד. מטר זה מזה

http://www.yardbirds.org.il/userfiles/files/new/tofes%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA2016 %D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A6%D7%A8.pdf
http://www.yardbirds.org.il/userfiles/files/new/tofes%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA2016 %D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A6%D7%A8.pdf
http://www.yardbirds.org.il/free_page/45
http://www.birds.org.il/he/index.aspx
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 ?  כיצד לשלוח את התוצאות
 כתובת האתר להקלדה    

www.birds.org.il 

בדף השער תמצאו קישור ייעודי לספירה שם הקלידו  

 .  את הנתונים שרשמתם בשטח

 .הספירהבתקופת הקישור יהיה פעיל 

 

http://www.birds.org.il/
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 הספירהדוגמא לטופס 
/http://www.yardbirds.org.il 

 

מידע על הספירה ואפשרות  

לאימון בזיהוי ציפורים וקולות  

וכן  , ציפורים בדף הספירה

 :תוצאות
7http://www.yardbirds.org.il/page/ 

 

 

http://www.yardbirds.org.il/
http://www.yardbirds.org.il/
http://www.yardbirds.org.il/page/7
http://www.yardbirds.org.il/page/7


 Pycnonotus xanthophygos שת-בולבול צהוב

 Upupa epops דוכיפת

 Passer domesticus דרור הבית

 Psittacula krameri דררה

 Carduelis carduelis חוחית מצויה

 Columba livia domestica יונת הבית

 Parus major ירגזי מצוי

 Carduelis chloris ירקון מצוי

 Acridotheres tristis מאינה הודית

 Motacilla alba נחליאלי לבן

 Dendrocopos syriacus נקר סורי

 Corvus corone cornix עורב אפור

 Garrulus glandarius כפה-שחורעורבני 

 Prinia gracilis פשוש

 Nectarina osea צופית בוהקת

 Streptopelia senegalensis צוצלת

 Turdus merula שחרור

 Myiopsitta monachus תוכי נזירי

המינים  

הנצפים  

 :בספירה



 חלק ממיני הציפורים הנוספים שנצפו בספירה
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 :תוכלו למצוא חומרי עזר רבים כגון  בדף הספירה 

45www.yardbirds.org.il/free_page/http:// 

   

 טופס עזר לספירה עם תמונות הציפורים

 

 (עברית ערבית ואנגלית)שפות  3מדריכי ציפורים ב 

 

 דפי ספירה בערבית  

 2016فبراير  6يناير حتى  14 تعليمات إلحصاء الطيور في بيئة اإلنسان 

   

 דפי ספירה בערבית
1620February,  th of 6 th of January to14Backyard Bird Survey from 

 

 דפים באנגלית וערבית וחומרי עזר
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 דיווח שוטף ברשת -ניטור ציפורים בשיתוף ציבור. ב

 דיווחים פתוחים – פורטל מרכז הצפרות הישראלי

 

 

 :מדור סקרים וספירות -ציפורי הבר בחצר

/http://www.yardbirds.org.il 

 

 מאינות  סקר 

 סקר צמחי ציפורים

 סקר לינות מקובצות

 עצי נקרים

http://www.birds.org.il/he/index.aspx
http://www.yardbirds.org.il/
http://www.yardbirds.org.il/
http://imkforms.com/forms/zform_8461431931881
http://imkforms.com/forms/zform_8461431931881
http://www.yardbirds.org.il/show_seker/5
http://www.yardbirds.org.il/show_seker/6
http://www.yardbirds.org.il/show_seker/7




8461431931881imkforms.com/forms/zform_http:// 

שיתוף ציבור במחקר  

 המאינהעל התפשטות 

 המצויה בארץ

http://imkforms.com/forms/zform_8461431931881
http://imkforms.com/forms/zform_8461431931881
http://imkforms.com/forms/zform_8461431931881


סקר צמחים  

 תוצאות -וציפורים
www.yardbirds.org.http://

1il/show_gallery/ 
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