
אגודת חובבי הפרפרים

ִלימֹוִני ָהֶאְׁשָחר
ִלימֹוִנית ָהֶאְׁשָחר
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ִניְמִפית ַהּבּוִצין

ֲאִביִבית ְמֻׁשֶּיֶׁשת
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ֲאֹפִרית ַהֶחְלִמית
ֶהְסֵּפִרית ַהֶחְלִמית
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ַלְבִנין ַהְּכרּוב

ַּכְחלֹון ַהַּבְלָקן
ֶהְסֵּפִרית ַהַּנְׁשָרן 

ְנחּוַׁשת ַהַּנְׁשָרן

ִניְמִפית ַהֻחְרָׁשף
ַלְבִנין ַהַּסְלָודֹוָרה

ְנֻחְׁשַּתן ַהֻחְמָעה ַּכְחלֹון ָהָאפּון

ַּכְחִליל ַהַּׁשְבָרק

ַּכְחלֹון ַהֹּקֶטב
ַּכְחִליל ַהֻחְמָעה ַּכְחִליל ָהָאפּון  ַּכְחִליל ַהֹּקֶטב

ַּכְחִליל ַהַּבְלָקן

ַּכְחלֹון ַהֹּקֶטב

ָסִטיִרית ְּפקּוָחה ַטָּבִעית זּוִטית חּוִמית ַהַּיְּבִלית
ָסִטיִרית ַהַּיְּבִלית

ַּכְחלֹון ָהַאְסֶּפֶסת
ַּכְחִליל ָהַאְסֶּפֶסת

ָסִטיִרית ַהַּטַּבַעת

סמן בדף ו/או העבר ישירות לאפליקציה את תוצאות הניטור. זמן תצפית 15 דק‘ במרחב שבחרתם, זמן מומלץ לעריכת התצפית בין 10:00-15:00



 פרוטוקול "ספירת הפרפרים הגדולה" בישראל
ד"ר רחלי שוורץ-צחור, דובי בנימיני, אופיר תומר, ד"ר גיא פאר וד"ר אור קומאי

כיצד נערכים לספירה?
1. מדריך ייעודי זה כולל את  24 מיני פרפרים  

לסייע  נועד  והוא  נספור  אותם  באביב  ביותר  הנפוצים 
לכם בזיהוי הפרפרים ובהגדרתם.

2. בוחרים תאריך  – הספירה תחל ביום הראשון 
עד  שבועיים  ותמשך  ה-21.4.2019  פסח  חוה“מ  של 
לכם  המתאים  התאריך  את  בחרו  אנא   . ל-4.5.2019 

לבצע את הספירה במהלך השבועיים האלו. 
3. בחרו את מועד התצפית לספירה במהלך היום 
ועד  בבוקר   9:00 מהשעה  התצפית  את  לבצע  רצוי 
גם  התצפית  את  לבצע  ניתן  בצהריים.   12:00 לשעה 
15:00 אחר הצהריים אך ככל  יותר עד לשעה  מאוחר 
לראות  הסיכוי  ירד  כך  יותר  מאוחרת  תהייה  שהשעה 

פרפרים. 
4. הכנה לרישום התצפית – 

ולהיכנס לאפליקציית  הנייד  עליכם לפתוח את הטלפון 
"ספירת הפרפרים הגדולה", 

או לרשום את הפרפרים הנצפים על גבי טופס "המדריך 
הייעודי לספירת הפרפרים הגדולה". 

כיצד סופרים פרפרים?
1. בוחרים את אתר התצפית לספירה – 

עליכם לבחור את מרחב התצפית בו אתם רוצים לבצע את ספירת הפרפרים. 
מרחב התצפית יכול להיות בשטחים פתוחים, בשמורות טבע, 

נמצאת  בו הפריחה  מקום  לבחור  רצוי  ואתר.  מקום  בכל  ולמעשה  בישובים 
בעיצומה ונראים בו פרפרים מעופפים.

2. אופן התצפית בזמן ספירת הפרפרים – 
הפרפרים  כל  את  ולרשום  סביב  להסתכל  מסוימת  בנקודה  לעמוד  עליכם 
שאתם רואים במשך 15 דקות. אם ראיתם פרפר אתם יכולים להתקרב אליו 

בכדי לזהותו. 
3. אופן זיהוי הפרפרים – 

לזיהוי הפרפר היעזרו  "במדריך הייעודי לספירת הפרפרים הגדלה" וכן תוכלו 
להיעזר  בתמונות מיניי הפרפרים  באפליקציית הספירה בטלפון הנייד. כמו כן 

מומלץ להיעזר בספר "מדריך הפרפרים בישראל" מאת דובי בנימיני. 
4. אופן ספירת הפרפרים - 

ולספור כמה פרטים נצפו  יש להבחין במיניי הפרפרים המעופפים, לזהותם 
מכל מין פרפר. אך אם ראיתם שאותו פרט (פרפר) עף וחזר שוב ושוב אין 

לספור אותו יותר מפעם אחת. 

כיצד מדווחים על הפרפרים?
1. רישום הפרפרים הנצפים – הדיווח על הפרפרים הנצפים יתבצע באפליקציה הייעודית לכך, אליה נכנסתם דרך הקישור 

בטלפון הנייד שלכם. באפליקציה יש טופס רישום מקצועי לרישום התצפיות שלכם במסגרת "ספירת הפרפרים הגדולה". 
מי שאין ברשותו טלפון נייד יוכל לרשום את הפרפרים הנצפים על גבי טופס "המדריך הייעודי לספירת הפרפרים הגדולה" ועם חזרתו 

הביתה יוכל לדווח על התצפיות מהמחשב שלו דרך הקישור הבא (קישור). 
2. מיניי פרפרים נוספים ל-24 מיני הפרפרים הנבחרים – אם זיהיתם מין פרפר שאינו נמנה על 24 מיני הפרפרים 

הנמצאים ב"מדריך הייעודי לספירת הפרפרים הגדולה" תוכלו לרשום אותו באפליקציה תחת ההגדרה "פרפר אחר".

תצפית נוספת 
 מי מכם המעוניין לבצע תצפיות נוספות הרי זה משובח. ויש מספר אפשרויות לכך: 

א. להמשיך ללכת כ-500 מטר או יותר מנקודת הסיום של התצפית הראשונה ולבצע תצפית חדשה נוספת באותו האופן בו בצעתם את 
    הספירה הראשונה. 

ב. לחזור לאותו אתר בו בצעתם את הספירה הנוכחית, בימים נוספים במהלך השבועיים של ספירת הפרפרים הגדולה ולבצע ספירות נוספת.
ג. לצאת לתצפיות ספירה נוספות במקומות אחרים בארץ במהלך השבועיים של ספירת הפרפרים הגדולה.

אהבתם? נהניתם? מעוניינים לנטר פרפרים כל השנה? 
"תכנית ניטור הפרפרים בישראל" מחפשת מתנדבים חדשים שידווחו על תצפיות פרפרים במסלול הליכה קבוע.

 bmsisrael@gmail.com :אנא פנו לרכזת הארצית של תכנית הניטור, טל מלוכנא 

למידע נוסף חפשו אותנו בפייסבוק ובאתר של ”אגודת חובבי הפרפרים“. 

תודה שבחרתם להשתתף בספירת הפרפרים הגדולה למען הפרפרים והטבע.
סמן בדף ו/או העבר ישירות לאפליקציה את תוצאות הניטור. זמן תצפית 15 דק‘ במרחב שבחרתם, זמן מומלץ לעריכת התצפית בין 10:00-15:00


