
ִצְבעון ָשקוף ְזַנב-ְסנוִנית ָנֶאה

ַלְבִנין ַהְכרוב ַלְבִנין ַהְצנון ַלְבִנין ָהִרְכָפה

ְירֹק-ָכָנף ָטלוא

ֹתם-ָכָנף ַהְמִצְלַּתִים ְכ ַהְגַרן ַהֶסֶנא

ְירֹק-ָכָנף ְמֻפְסָפס

ַצֲהבוִני ַהִתְלָתן

ַלְבִנין ְמֻשָיש

ְדרוִמי ַהָצָלף

ִניְמִפית ַהִסְרָפד  ִניְמִפית ַהֻחְרָשף

ִכְתִמית ַהבוִצין ִכְתִמית ְירוָשַלִים

ָדָנִאית ֲהדוָרה

ִצְבעוִני ְצַהְבַהב

ְירֹק-ָכָנף ְצַהְבַהב

ִלימוִני ָהֶאְשָחרַלְבִנין ָהִרְכְפָתן
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ִכְתִמית ִמְדָבִרית
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אגודת חובבי בנימיני יו"ר דובי
הפרפרים בישראל ומחבר

הפרפרים "מדריך הספרים
הפרפים "גינת בישראל",
בישראל" ומאות מאמרים

בארץ בבטאונים מקצועיים
ובעולם.

הפרפרים סודות
עליהם ידעתם ודברים שלא הפרפרים על נדידת

הפרפרים,מהו המיוחד של עולמם הפרפריםאת כיצד כה פגיעים, היותם למרות הם שורדים כיצד
הפרפרים? נדידת ומהי להתרבות? כדי מוצאים זה את זה

------------------------------------------------------------------------------------
המ העולם ואת הפרפרים נגלה את סודות הפרפריםבהרצאה של יוחד

כה פגיעים? היותם למרות הם שורדים כיצד
להתרבות? את זה כדי הפרפרים מוצאים זה כיצד

עליהם?14מיהם להגן צריך למה חוק? פי על המוגנים הפרפרים מיני
ישראל? על פני הענקית שחלפה הנדידה ומה פשר נודדים פרפרים למה

מו לבדוק את איזוטופים אפשר הנדידה?כיצד בעזרת צא
הגדולה הפרפרים : ספירת ?–לסיום כיצד משתתפים בה

המודעה על מקום באיזה אותכם–להוסיף מעניין הפרפרים עולם אם
הפרפרים מנטרי לקהילת הצטרפו

הניטור מרכזת תוכנית קצר טל -(הסבר
שמואל). קבוץ גן חברת מלוכנא
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ַכְחלון ָהַאְסֶפֶסת ַכְחלון ָהָאפון

ְנֻחְשַתן-ְנָמִלים ְמפְֻסָפס

ַתְכִליל ָהֵאזוב ַכְחלון ַהקֶֹטב

ְנֻחְשַתן ַהֻחְמָעה ְנֻחְשַתן ָהַאְרֻכִבית

ַכְחלון ַהַיְנבוט

ַכְחלון ַהַבְלָקן

ַכְחִליל ַהִקְטִנית ַכְחִליל ַהֵגַרְניון

ַכְחִליל ְמֻקָשט

ֶהְסֵפִרית ַהדַֹחן ְנחוָשה ָנָאה ֹפִרית ַהֶחְלִמית ֹחָרהֲא ֶהְסֵפִרית ְש

ה
ס

פ
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ת
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ִנְקִדית ַהַוְרִדִיים

ַכְחִליל ַהַשְבָרק    ַכְחִליל ָהִרמון

ֲאפִֹרית ִמְזָרִחית ֹפִרית ַהַגלוִנית ֲא ֹפִרית ַהַמַכִבים ֲא

ס
יט

ויר
ת ָסִטיִרית ְפקוָחה חוִמית ַהַיְבִלית ַטָבִעית זוִטית ֲאִביִבית ְמֻשֶיֶשת

ַכְחִליל ַהַשְבָרק 

הפרפרים שמוצגים במגדיר זה הינם הפרפרים הידועים מהאזור על פי תצפיות עבר. מיני פרפרים המסומנים במסגרת ירוקה אלה מינים שהסיכוי לראותם 
נמוכים אך הם עשויים לעופף באזור. בחלק מן הפרפרים יש שוני בין הזכרים והנקבות, בעיקר בכחלילים. (למידע נוסף אפשר להעזר במדריך הפרפרים 

בישראל שכתב דובי בנימיני). 

זנב-סנונית נאה, נימפית החורשף, לבנין הצנון, לבנין הכרוב, לבנין הרכפה, צהבוני התלתן, כחלון האפון, כחלון האספסת, כחלון המינים הנפוצים ביותר הם: 
הקוטב ואפורית החלמית.  אלו מינים המעופפים במרבית ימות השנה ובעלי הסיכוי הרב שתיצפו בהם ברחבי העיר.

נימפית החורשף, נימפית הסירפד, דנאית הדורה, הגרן הסנא, לבנין משויש, לבנין הרכפתן, דרומי הצלף, הספרית הדוחן, כחלון האפון   המינים הנודדים הם:
וכחליל הרימון. חלקם מינים טרופיים המגיעים לישראל בקיץ, נימפית הסירפד מגיעה מאירופה להעביר פה את החורף ואותה נראה בעיקר בסתיו ובאביב. 

הגרן הסנא עשוי להשתקע ולהקים אוכלוסיות במרבית חודשי השנה. 


