
 ציפורים בחצר הבית  

   عصافير في ساحة البيت



 .  ציפורים רבות יש סביבנו

 קול משלו ומקום חיות ייחודי, לכל  מין מראה משלו 

 غراب رمادى

   עורב

   (ذكر)ابو الزهر 

 (זכר)צופית 

 هدهد

   دبسيه ضاحكه  דוכיפת

 צוצלת

   عروس التركمان\حسون

 חוחית

 בולבול   بلبل

 خضيري \صّفر

 ירקון

 دوري البيت 

 דרור הבית

  סנונית سنونو

 بومه بيضاء

  תנשמת

 פשוש فسيسي

 قرقف كبير

   ירגזי

 السمامه

  סיס



 העופות בישראל    
 קבוצות לפי משך שהיתם בארץ 2חלוקה ל 

 :1קבוצה 

 העופות היציבים 

 מינים 90 -נמצאים בארץ כל השנה  

 בולבול  

 עמיר בלבן

  بلبل



 עופות נודדים   2קבוצה  

 : תת קבוצות 3מתחלקת ל  

 מינים  170 –חולפים . א

 כירכס אספארكركس اصفر נחליאלי צהוב   

 רוני לבנה: צילם



 : ב2קבוצה 

 -העופות הנודדים המקייצים  

ועוזבים , מקננים בארץ, מגיעים באביב מאפריקה 

 מינים 50 –חזרה לאפריקה בסתיו 

  وروار موفثدשרקרק מצוי 

 עמיר בלבן



  أبو الحناءאדום חזה 

 :  ג  2  קבוצה

 העופות הנודדים החורפים  

שוהים בארץ כל , מגיעים בסתיו מאירופה

 החורף וחוזרים לאירופה באביב

 מינים 90 –אינם מקננים בארץ 

 רותי רם: צילום



קבוצה נוספת ללא תקופת שהיה 

 מסוימת    

 המזדמנים, העופות הנדירים

 מינים 140

 חוממיראא סאוודאא حميراء سوداءחמריה שחורה 

 באדיבות מרכז הצפרות הישראלי



מספר פרטים . מוצא הודו ماينا  -מאינה הודית 
ברחו מהצפארי שבגני יהושע בתל אביב  

מהווה  . מין שמתפשט במהירות. 1997בשנת 
 .   איום על מינים מקומיים מקנני חורים

 מוצא דרום ערב הסעודית دبسيه ضاحكه -צוצלת  

שוחררה בארץ על ידי המוסלמים כבר לפני כ     –
שנה והפכה לחלק מהאוכלוסייה המקומית   200

 הטבעית

 – עופות פולשים

שיובאו לארץ  , עופות יציבים בארץ

שוחררו ומתרבים  ,על ידי האדם

 מינים 15 -בטבע 
 מידע נוסף מינים פולשים ראו

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

species.htm 

 עמיר בלבן

 עמיר בלבן

שוחררה . מוצא דרום אסיה  ُدًرة-דררה 
גורמת   . בארץ לפני כמה עשרות שנים

 לנזקים במטעי פרי ושדות חמנייה



 –דפי מגדיר לציפורים בעיר 

 תמצאו באתר

www.yardbirds.org.il  

 

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






 .  ניתן לזהות ציפורים  לפי מאפיינים

 :לכל מין ציפור מאפיינים משלו

 ?קטנה או גדולה מיונה -גודל  

 :לפי צבען

 ?המקור? מה צבע הראש

 ?הכנף? מה צבע הגב

 ?בטן? החזה

 ?הרגלים

 ?היכן נראתה  

 ?ביחיד או בלהקה, האם נראתה בזוג

 ?מה עשתה ?כיצד התנהגה

 ?סימנים מיוחדים

לפי הסימנים  ניתן לבדוק ולהגדירה  

 במגדיר



    תמצאו במאגר חומרי הלמידה באתר –דף תצפית למילוי פרטי הציפורים

www.yardbirds.org.il 

 

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


 :התנהגויות של ציפורים בסביבתנו

 עמידה

 תעופת נפנוף

 הליכה

 ריצה

תעופת 

 דאיה

 ניתור



 אכילה

 לישלוש



 שירה

 קריאה



 סינוץ



 אמבטיית חול

 אמבטיית מים

 אמבטיית שמש

mWk-48Qty9http://www.youtube.com/watch?v=k 

http://www.youtube.com/watch?v=k9Qty48-mWk
http://www.youtube.com/watch?v=k9Qty48-mWk
http://www.youtube.com/watch?v=k9Qty48-mWk
http://www.youtube.com/watch?v=k9Qty48-mWk
http://www.youtube.com/watch?v=k9Qty48-mWk
http://www.youtube.com/watch?v=k9Qty48-mWk


 הזדווגות



 בניית קן

 דגירה

הטלת  האכלה

 ביצים

 בקיעה



 ?כיצד נכיר את הציפורים שסביבנו 

יש לנהוג בשקט ובסבלנות ולצפות  . באמצעות התבוננות

 ובמגדיר, רצוי להיעזר  במשקפת. בציפורים ולהאזין להן

 









 בגן פינה בנושא





 בתים ומרפסות

לכל מין ציפור בית גדול בו היא מוצאת  
 את מזונה ובו היא בונה את קינה הייחודי

 דרור

 צוצלת
 צילום חיים שגיא

 מרב אדרת: צילום



 צילום דורון להב

 בגינות

 צילם אבי בלומן

 צילם עמיקם שוב

 צילם עמיקם שוב

 עמיר בלבן



 מדשאה
סבך עצים 
, ושיחים יער

 חורש

סבך  
   נמוך

 לכל מין ציפור בית גדול בו היא מקננת ומוצאת את מזונה

  هدهدדוכיפת 

  كركزانנחליאלי 

  قيقעורבני 

  فسيسيפשוש 
  شحرورשחרור 

 צילם חיים שגיא

 צילם עמיקם שוב

 איציק אמיר



   קינון באדנית عوسقבז מצוי  -

סיסים ויונים מהווים בתי הקומות כעין  , כגון בזים, שנוהגים לקנן במצוקים, לעופות מסוימים

 .והם מקננים בו" מצוק מלאכותי"

 =1317http://www.birds.org.il/show_item.asp?levelIdעוד על בזים המקננים בסביבה עירונית ראו באתר  

 תומר ווסרמן: צילם

http://www.birds.org.il/show_item.asp?levelId=1317
http://www.birds.org.il/show_item.asp?levelId=1317


 ?איך למשוך את בעלי החיים לגינה



 גינה מזמינה



 .הסיבה העיקרית להכחדת מינים היא הרס בתי גדול
על ידי עשייה נכונה ניתן  . בהם חיים בעלי חיים וצמחים. בפארקים, בגינות, בערים קיימים איים של טבע

פעילות זו . לאורך זמן מקיימות חייםלהפוך אותן לסביבות , להעשיר את מגוון מיני הבר בביבות האלה
 זהו פיתוח בר קיימא באמצעות הקמת גינה מזמינה.  תסייע לשמירה על מגוון המינים



 צולם על ידי דורון להב

 –מתקן שתייה ורחצה פשוט 

 !צלחת וטפטפת  



 צילום אלישע דביר



 מתקני האכלה ושתיה



 רוני אקרמן :צילם

 גינת ציפורים   

התחנה לחקר ציפורי ירושלים   

 בגן הכנסת



 פינת האכלה מבעד לחלון  







 עמיר בלבן: צילם

 צילם עמיר בלבן





 הכנת מתקן האכלה ממיכל פלסטיק













 הכנת פשטידת אצטרובל





 הכנת שרשרת בוטנים





משיכה לגינה   -ירגזי 
 באמצעות תיבות קנון



 רשתות בוטנים





 ניסוי העדפת מזון 



בניסוי הבא נבדוק האם  

הציפורים מעדיפות לאכול מכלי  

 . בצבע מסוים



המיכלים יכולים להיות של חומרי ניקוי  . נכין ממיכלים שונים תיבות האכלה

 .ננקה היטב ובזהירות את המיכלים ונפתח בצידם פתח רחב. שמנים וכדומה

 ?מה הייתה לדעתכם תוצאת הניסוי





 ספירת ציפורי הבר  בחצרות



 זיהוי ציפורים עם ילדי גן



 כל מוסדות החינוך שהשתתפו מופיעים בסכום הספירה המתפרסם באתר



 סיכום הספירה מופיע באתר

 ח"שנת תשס



 האתר של  המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר

 

www.yardbirds.org.il 

 

 בגוגל' ציפורי הבר 'כתבו  -או  

 

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


הפעילות לטיפוח 

הטבע העירוני  

מטרתה להגן על חיות 

הבר וליצור להן  

סביבת חיים משופרת 

 . ומוגנת

כך נוכל ליהנות מחיות 

הבר בסביבתן  

הטבעית ולשמור על  

 מגוון המינים



תודה על 
 ההקשבה

 


