
ציפוריםציפורי

שבחלוןהציפוראתלהכיר
:ואיירכתב
דוד-בןאסף

:כתיבה פדגוגית
חיתית-גורןטאווה



חייםשהצילוהציפורים
המיוחדיםמהפרקיםאחדהינו,לישראלומשםלסודןמאתיופיההאתיופיתהעדהבנימסע

אתתלושלמותמשפחות,המסעלאורך.טבעוההיהודיתההיסטוריהשביןבמפגשביותר
בשודדיםומלאהפיזית,מאתגרתיתההיהדרך.ומגוונותשונותהישרדותבמיומנויותחייהן

לקולותהקשבההיתהמהשודדיםלהסתתרהטובותמהדרכיםאחת.הדרכיםבצדישארבו
בשדהמהעבודההציפוריםשפתאתהכיר,צעירנעראזשהיה,זמנהגדעון.הציפורים

מופיעהתהי הישודדיםשחבורתלפני,פעםכלב .העלייהבמסעגםלוסייעהדבר.כחקלאי
חברילכלמיידקרא,הסימןאתהביןשגדעון.אזהרהאותיקרקוראותהציפוריםהיו,באופק

.רתןלשי חזרושהציפוריםעד,הסתתרול מהרל הקבוצה

.סביבנושקורהמהכלעללנומספרותהציפוריםאבל.יומית-יוםחייםבסכנתלאאנחנואמנם
מנסהמחבריךאחדהאםאו,לפינהמעברשמתחבאחתולישאםלדעתרציתתמידבטח

.מחבואיםמשחקבמהלךמאחוריךלהתגנב

.וקלכיףזהציפוריםשלהכירתגלו זובפעילות
……………………………סקרנותוקצתציפוריםמגדיר,עפרון,מחברתהם שצריךמהכל



שדהסימני
?ציפורפההייתהאםהלדעתאפשראיך

הסתובבוציפוריםואילוכמהלהסיקלנומאפשריםשדהסימני
.המתייבשתהשלוליתאוהחולארגזאלצאו.פה

טופריםעםארוכותאצבעות4או3בהןשישעקבותחפשו
.יםארוכ

:הבאבדףאותםאיירו
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עקבות ציפורים
קייםהאם?מזהיםאתםאצבעותכמה,העקבותעלהתבוננו

הציפורתנועהדגםבאיזה?באצבעותסימטריה-חוסר
?נעהשמצאתם

לזוביותרהדומההעקבהואתהתנועהדגםאתבעיגולהקיפו
.בשטחשמצאתם
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מבנה הליכה| מבנה אחיזה 

סימטרי-מבנה א| קרומי שחייה 



טבעמוזיאון
.שמצאתםהממצאיםפיעלפההיושונותציפוריםכמהלשערוונס,סימניםהסוגילפיאותםינומי. בחצרציפוריםלנוכחות סימניםמהסביבהאספו

שאריות
מזון נוצות וביציםקנים
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,תפארתהבמלואהציפוראתרואיםלאלרובצפרים.בסביבההציפוריםאתחפשו,הציפוריםלחברתנאהסביבההשדהסימניבעזרתשאיתרתםלאחר
?הציפורהיאמיהצלליותי"עפלנחשאפשרהאם.ביניהןההבדליםלזהותונסוהציפוריםעלהתבוננו.צלליתּהאתרקאלה

. הצלליות שבדףארבע נסו לעשות זאת עם 

צלליתזיהוי
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צלליתרוצי

.שראיתםהצלליתאתוצייר
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פי-לעאותהלזהותנסו,הציפוראללהתקרבבמקום
עבורכםצירפנושבשאלותלהיעזרמוזמניםאתם.צלליתּה

:שלכםהציפורשלּהמצלילתהמירבאתללמודבכדי

?האם הציפור גדולה או קטנה מעורב1.

?האם היא עומדת זקוף או רכונה קדימה2.

?מה אורך המקור ביחס לאורך לגוף3.

?מה אורך הזנב ביחס לאורך לגוף4.

?"גוצית"או " רזה"האם הציפור 5.



ציפוררוצי
בציפורהתבוננו.המבטבחידודחשובכליהינוציור

בקלותציפורלציירתוכלוצייריםאינכםאםגם.שמצאתם
:הביציםשיטתבאמצעות

האחת,ביציםמשתיבנויהשציפורלדמייןאפשר1.
גדולהוהשנייה,הציפורראשאתמכילהוקטנה

.הציפורגוףכלאתכוללתו
.הללוהעיגוליםשניאתרקציירו2.
לבשימו)צווארעםלגוףהראשאתלחברצריךכעת3.

.(שבחרתםבציפורמהגוףהראשרחוקכמה
.וכנפייםזנב,רגליים,מקורלהוסיףרקנותרעכשיו4.

.לצבועלשכוחלאוכמובן
רגלייםאוכזהמקורישהזולציפורלמה,לחשובנסו5.

.וכאל
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מיניםיש.אחרתבצורהבאווירנעההציפורכל
יש.דואיםשבעיקרמיניםיש,מהרבכנפייםהמרפרפים

?שלכםהציפורנעהכיצד.בגליםשנעיםכאלה

.בקושלההתעופהאתלתארנסו

איך הציפור  
?עפה
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קולותמיפוי
בשעותמומלץ.במרכזהשאתם,עגולהמפהווציירבחצרושב

לךשיעזרוכםמסביב שישפרטיםכמהיפוהוס.המוקדמותהבוקר
.(וכועצים,נייניםב)הסביבהאתלתאר

אותוסמנו,שתשמעוקולכל.הקשיבוובמקוםעמדו,עכשיו
בכך.הגיעהקולממנולמקוםעלונמשךמכםהיוצאחץבאמצעות

.המפהגביעלמרחקוואתהקולהגיעממנוהכיווןאתסימנתם

יצאוהמפותהאם.חבריכםעםהשוו.ביחדגםזאתלעשותאפשר
?דומותאושונות
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הפעילותגובה

שיחיםענפיבין?הקרקעעל?להיותאוהבותהציפוריםאיפה
?הגגותאוהעציםבצמרות?נמוכים

:הקולותכיווןאתהמראהתרשיםוצייר
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ציפוריםקולות
עלינוהציפוריםשלאזהרההקולותאתלהכירמנתעל

.ּהקולותי פיעלציפורכללזהותללמוד

נסו  . עיניים והקשיבו לקולות הציפורים שבסביבהעיצמו
.להתמקד בקול אחד

.  ציירו קו או צורה שקול הציפור מעלה בדמיונכם

.
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מה הציפור  
?אומרת
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ממקצבשמורכבת,עולמיתכללבסיסיתשפהלמוסיקה
מעליםהקולותרגשותאלו;לקולותהקשיבו.הצלילומגובה

שלחלקבאיזה,אמןהייתיאם":עצמכםאתשאלו?בכם
"?ששמעתיהצליליםאתמשבץהייתיהשיר

?רוצים לגלות יותר מה הציפורים אומרות
:על קולות הציפוריםמוזמנים לקרוא מאמרים

שירה                             אזהרה

?מה הקול שאתם שומעים מספר



.מסודריותרקצתזהאתנעשהבואועכשיו

האורךציר.איורלקולהמתרגםגרףהוא(סונוגרמה)קול-תדפיס
כמויהיהוגבוהקונטרבסכמויהיהנמוך:הצלילגובהאתמתאר
.הזמןהתקדמותמייצגהרוחבציר.כינור

?קולמצייריםאיך

.קול-תדפיסהציפורקולותאתציירו 

גובה
צליל

זמן

גובה
צליל

זמן
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הציפוראתהגדירו

.  ונסו להגדיר אותה בעזרת היישומון מרליןהציפוראתצלמו

ענוו, נסו להיעזר בכלי הזיהוי של מרלין? התמונה לא מספיק ברורה

.'ההגדרהאשף'שלהשאלותעל

באפשרותכם לבדוק האם הקולות תואמים בכרטיסיית הקולות 

.ביישומון

אתם מוזמנים לחפש את הציפור שלכם במגדיר  , למתחילים שבינינו

:להלן הקישורים.  הקולות של המחקר
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.labs.merlinbirdid.app&hl=iw
https://ecoilbot2020.wixsite.com/bird-song-guide


מפה
את שמעתםאו ראיתםבהם המקומותכלשלמפהציירו 

.הציפור וציפורים אחרות בחצר

?הציפור לשהותאוהבתבהם המקומותםמה●

?לואמקומותבחרהכםלדעתמדוע●

אתותחפשהיכן,כהעדםשלמדתמהלפי●
?לביתמחוץהציפור
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להזמין את  
הציפור אלינו

,שלההייחודיהגידולביתואתהציפוראתשנכירככל
עכשיו.בגינתנוקטנה"אירוחפינת"להלבנותנוכלכך

ללמודתוכלו.לעומקשלכםהציפוראתמשהכרתם
מהלפי.ברשתמקצועייםאתריםדרךיותרעליה

מנתעלבגינתכםלשתולתרצוצמחיםאילו,שלמדתם
בהתאםקטנהגינהתכננו?בנוחלהרגישלהלגרום

בהמלצותלהשתמשמוזמניםאתם.לתשובתכם
:האתרים

הביתבחצרציפוריםהישראליהצפרותאתר
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.שלכםהציפורנראתהכיצדלהםלספרשותפיםמצאו
אותההראובסוףורק,אותהלתארקודםנסו

אתמתאריםשאתםבזמן.הקשוביםלמאזיניכם
.אותהולציירלנסותלשותפיכםתנו,הציפור

?הציפורהיאמילנחשהצליחוהשותפיםהאם•
?הציפורציורבמלאכתהשותפיםהצליחוכיצד•
כדיהתיאוראתלשפראפשרכיצדביחדחישבו•

?יותרמדויקיהיהשלהםשהציור
.שותפיכםשלהציפוראתלצייראתםנסועכשיו•

הציפורמי
 ?כםשל 
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קבוצתימשחק
.  הציפוריםבשפתלדברוכדאימותרבהחלט. האדםבניבשפתנדברולאלציפוריםנהפוךכולנובמשחק

.זוגבתאובןמצאו1.

.בקלותאותוימצאולאשאחריםכך,שלכםהקןאתלהקיםביותרהמוצלחהמקוםאתלאתרעליכם2.

.לקןמקוםלמציאתדקותעשרלכםיש3.

.לקןולהביאו(בלוטים/פירות/סוכריות)אוכלבשטחלמצואעליכם?כיצד.בחייםלהישאר:במשחקהמטרה4.

.בקןשהטלתםביצהמסמלתסוכריהכל5.

.האחרותהציפורים"ביצי"אתולגנובקניםלאתרהמנסיםלעורבניםהופךאחדזוג,הקינוןמקומותמציאתלאחר6.

.(העורבניםכולל)האחרותהציפוריםאתלתפוסמנסיםאשרלניציםהופךנוסףזוג7.

.עודבשבילולחזורבקןאותהלשים,בלבדאחת"ביצה"לקחתמותרפעםבכל8.

להנותנתשזועדמחכהוהמורהנמצאבוהמחנה-לאדמההולכת,לנץ(ישאם)שבידה"ביצה"האתנותנת,שנתפסהציפור9.
.למשחקלחזור

.קןבכליש"ביצים"כמהסופריםהמשחקבסיום10.

:טיפים למורה
(.ביחדכמהלשיםכדאי)ס"ביהבחצרלהחביאאו ולפזרואגוזיםתמריםאוסוכריותמראשלהכין●
שלוש  " לחתו"להגידצריכההחתולאתשרואהציפור. הציפוריםאתלתפוסכדילהתגנבשצריכיםשנייםאוחתוללמשחקלהוסיףניתן●

.ציפור שעשתה זאת הצליחה לעוף ולהתחמק מהחתול. פעמים
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?רוצים להיות צפרים
..…הכבודכל

להכירהואכםל שנשארמהלכ .יםלצפרלהפוךהכליםכלאתכםל יש,לכאןעדהגעתםאם
.ציפוריםועודעוד

מגדירותקבל,ציפורושתפגושפעםכלב המחזורבתגהמסומניםשקפיםעלותחזוראם
ותוכלשם.כםלביתקרובקבועצפרותאתרבחירתידי עלזאתלעשותקל.כםיד פריציפורים

ציפוריםשלגםמיוחדותהתנהגויותואףחדשותציפוריםלגלות,אישיבאופןציפורכללהכיר
.הכרתםשכברשנראה

אליומקוםבכל,יםצפרבתור.והעונותהיוםמהלךב משתנההציפוריםשלוהמראההקול
.(ביתהבחלוןאפילו)ציפוריםהכםאתילוו,ותגיע

...…………………………..………נגמרותשלאשלהפתעותעולםהיאהצפרות

20



רוצים ללמוד עוד 
על עולם הקולות  

?של בעלי החיים

.הצטרפו לקהילות מנטרות ברחבי הארץ

בטלפון

053-5223053

asafbd@gmail.com

אסף בן דוד
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