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אגמון החולה

קרית אונו

הר הנגב

הקמת קהילות  

מנטרי פרפרים  

חדשות

:מגעים עם רשויות נוספות לקראת אישור תקציבי
פארק הירקון בשיתוף עיריית תל אביב

מועצה אזורית גזר

עיריית ירושלים



קהילת הר הנגב-קהילות חדשות 
.מחסור במנטרי פרפרים בנגב ובערבה•

.פ ים המלח והערבה ירוחם ורמת הנגב"מו, יצירת קשר לפני שנה עם נציגי מצפה רמון•

.מצפה רמון ורמת הנגב, פרסום והרצאות חשיפה לתכנית הניטור בירוחם•

.אורלי גל אור–מועצה אזורית רמת הנגב הרימו את הכפפה •

.מנטרים13•

.מועצה אזורית רמת הנגב, קיבוץ רביבים–מפגשים 3קורס הכשרה –2019מאי •

. יצאו לפגרת קיץ•

.החל מאוקטובר ממשיכים בסימון מסלולים. סומן מסלול אחד במדרשת שדה בוקר•

.גיוס רכז ניטור פרפרים לאזור הנגב והערבה•



קהילת קרית אונו-קהילות חדשות 
.אורנה שנער-איכות סביבה'מנהלת מח-פ עם עיריית קריית אונו"שת•

פיילוט ראשוני! ניטור פרפרים בדגש טבע עירוני•
.תחילת מאי–סיור חשיפה בגינה הקהילתית ברנר •

(.  סיורי ניטור בשטח2-מפגשים עיוניים ו4) מפגשים 6. תחילת ספטמבר–קורס שנתי •

.בברכת ראש העיר

.מיכל כרמלי-רכזת•

.מנטרים34•

.מפגשי הכשרה מעשיים וכעת מתחילים לסמן מסלולי ניטור3התקיימו •

.פרוטוקול ניטור גינות בטבע עירוני•



אגמון החולה-קהילות חדשות 

-ל עם רחלי"יצירת קשר של אגף הייעור של קק-2019ינואר -הזדמנות•

,  גיבוש הקהילה סביב היער, רצון לענות על שאלות הנוגעות לממשק הטיפול ביער בהקשר של מגוון מינים

.  אלרוןיהל פורת ומאור .  פעילות מחלקת יער וקהילה

מנהל אגף ייעור על הקמת קהילות  , חינוך, פגישה נוספת בשיתוף מנהלות מרחב צפון ודרום של יער-2019מאי •

.ל"פ קק"ניטור פרפרים בשת

מתנדבי אגמון  –גיוס קהילת מנטרים ראשונה –ל "מנהלת מרחב צפון בקק, שמעונה סבג דרעי-2019יוני •

.החולה

מגדיר מקומי מעוצב של פרפרי . השתלמות של יום שלם באגמון החולה למתנדבי האגמון-2019ספטמבר •

.החולה

מנטרים16•

(ברגר אברהם) ברגי -רכז הקהילה•

.  לקראת סימון מסלולים•



סקרי מינים נדירים 

בשיתוף קהילות הניטור



סקרי מינים נדירים בשיתוף קהילות הניטור
סקר צמריר הקדד

.הנמצא בסכנת הכחדה ובנסיגה מתמדת, המינים המוגנים בארץ על פי חוק14-מ אחד •

קהילת מגידו  -קהילה מארחת •

.אפריל-פברואר-זמן הסקר•

לאחר כחודשיים מהופעת הפרפר אפשר לאשר את  . מעופף בחודשי פברואר ומרץהפרפר 

.  באיתור סימני האכילה על הפירותנוכחותו 

.  בשמורת הקדדים בקיבוץ דליה, 22.02השנה התקיים ב . הדרכה והצגת הפרפר בשטח-הפנינג צמריר הקדד•

.ועדכנית של המשתתפים בכל תקופת פעילות הסקרקבוצת וואטסאפ פעילה •

?להשתתף בסקרמי מוזמן •
.וכל מי שאוהב את הטבע ומעוניין לסייע בהגנה עליוצלמים, חובבי פרפרים, פרפריםמנטרי 

-סימני זיהוי הפרפר•
.קדד פיינבורן פרי או -קדד גדול-מעופף בקרבת הפונדקאים הבלעדיים שלו הפרפר 

.למדי על רקע עלי הקדד הירוקיםבולט -על רקע אפור כחלחל צבעו כתום 

.את נוכחות הזחלים קל לבדוק בעזרת החורים שבפירות

-אפליקציית סקר פרפרים•

(סקר פרפרים-להורדה מחנות גוגל) השתתפות בסקר באמצעות הפעלת אפליקציית הסריקה והדיווח 

בתיאום  ,  ‘דק10-30, פעם בשבוע בעונת הסקר( בו יש קדדים)עדיפות לסריקה של מקום קבוע 

.עם מנהלי הסקר מטעם האגודה

-תוצאות הסקר•

.  צפופות'אוכ-בהרי ירושלים. ברמות מנשה60%ירידה של הפרפר ב . יתפרסמו בקרוב באתר האגודה



סקרי מינים נדירים בשיתוף קהילות הניטור
סקר נחושתן הנמלים הגלילי

.לדיונות חול המיוצבות למחצה במישור החוף" מין דגל".מין מוגן ונדיר בישראל•

אשר מגדלות את זחליו  , חי חיי שיתוף עם נמלים מהסוג לבוביתנחושתן הנמלים הגלילי כשמו •

.בלעדיהם אינם יכולים לשרוד. הלבוביתתלויים בנמלי הפרפר זחלי ". טל הדבש"הגומלים להם בהפרשת 

.החברה להגנת הטבע, קהילת חדרה-קהילה מארחת•

.סוף יוני-סוף אפריל-זמן הסקר•

מינים  , מיזמי פיתוח, י בינוי ופיתוח בהקפים נרחבים"בית גידולו החולי מאויים ע-הסכנה למין הפרפר•

(.שיטה כחלחלה, טיונית החולות)פולשים 

,  ת קיסריה.צפונית לא. משבצות סריקה אותם הגדירו הצוות המדעי8-חלוקה ל-אזור הסקר•

.צפונית לפארק התעשיה עמק חפר, פארק השרון מערב, שכונת חפציבה בחדרה, אור עקיבא מזרח

.חלוקה לזוגות במשבצות הסקר, פעם בשבוע בימי שישי במהלך תקופת הסקר-השתתפות בסקר•

.  יפורסמו בבקרוב באתר האגודה-תוצאות הסקר•
משה לאודון



"הגדולההפרפריםספירת"

מטרות
.והטבעהפרפריםעלולשמירהלחשיבותהמודעותהעלאת•

.הסביבהשינוייוהשפעתבטבעהפרפריםמצבאחרמעקב•

.הלאומיתהפרפריםניטורתוכניתהרחבת•



?הפרפריםספירתמתקיימתמתי
- 12  .שלאחריוובשבועפסחמ"חוהשלבשבוע ,שנהכל 2020לאפריל 25

?בספירהלהשתתףיכולמי
.מומחהועדמחובב ,גדולועדמקטןהפרפריםלספירתלהצטרףיכולאחדכל

!לפרפריםוכמובןלצמחים ,לטבעאהבהרקדרושה



?משתתפיםאיך

ספירת"להייעודיהמדריךאתמורידים. 1

מיני 24    .ט"חלה/הפרפריםחובביאגודתמאתר "הגדולההפרפרים
הפרפריםבזיהוילסייענועדוהואבאביבביותרהנפוציםהפרפרים

ולספירהלתצפיתמקוםבוחרים. 2
בישובים ,טבעבשמורות ,פתוחיםבשטחים

פרפריםבוונראיםבעיצומהנמצאתהפריחהבומקוםלבחוררצוי
.מעופפים

הזמן המומלץ לעריכת התצפית
.12:00בבוקר ועד לשעה 09:00רצוי לבצע את התצפית בין 

.ככל שהשעה  מאוחרת יותר כך ירד הסיכוי לראות פרפרים

.'דק15-זמן התצפית



ספירתתוצאות
הראשונההפרפרים

אפריל 2019



ביותרהשכיחיםהמינים
שניצפו

מספר מינים לפי תפוצה  
זואוגרפית

רוב המינים נצפו באזור הים תיכוני

תוצאות ספירת הפרפרים  

הראשונה
2019אפריל 



:מערכת החינוך /המשאבים לרשות המשתתפים

גנים/בכיתותלתלייה-השוניםהפרפריםמיני 24תמונותעםפוסטרים•

מהאתרלהורדהפרפריםמיני 24תמונותעםייעודימדריך•

.מאתרלהורדהס"בתיה, לגניםלמחנכיםשיעורמערכי•

מקווןדיווחטופס•

הספירהתוצאותאחררצוףמעקב-onlineהפרפריםספירתתוצאות•

(באזורשנצפוהפרפריםומיניהפרטיםכמות-  (המקווןהטופסדרך

המוביליםהמדווחיםתחרות•

והערךההשתתפותחשיבותלהבנתתוצאותסיכום-הספירהסיכום•

.הספירהשלהמדעי



תודה לכולם
!פ מוצלחת"ושנת ניטור תש

'אבי צודקביץ




