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 אגודת חובבי הפרפרים

 
 

 שלום לכולם,

לחברי  פתוחה  םסיוריאחרי שנה לא פשוטה, אנחנו יוצאים בפרסום של תוכנית הסיורים לשנה הקרובה. ההצטרפות ל

. חלק מהחברות( אינה)פעילות הניטור  עם שותף נוסף, וניתן להצטרף 2020/21אגודה ששלמו דמי חבר לשנת 

 . בגלל מגבלת משתתפים מראשזאת אבל יש לתאם ילדים מצטרפים בכיף ללא עלות נוספת, 

    https://bit.ly/36BIT1tיש להירשם כאן לאגודה להצטרפות 

 parpar4u@gmail.comלבירורים נא ליצור קשר עם מזכיר האגודה 

 המצטרפים הראשונים. הסיורים מוגבלים לארבעים . לפני כל סיור יפורסם חוזר עם פרטים וטופס הרשמהכמו כן, 

הסיורים אינם מבוטחים. לכן כל פגיעה בגוף   שאנחנו עושים את מירב המאמצים לשמור על שלומכם, אךחשוב לציין 

 או רכוש היא באחריות המשתתפים בלבד.

כל הסיורים יצאו בהתאם להנחיות של מגבלות נגיף הקורונה. במידה ולא יתאפשר, נדחה למועד חלופי קרוב ככל 

 הניתן. 

 הערות  מקום  תיאור  נושא  תאריך 

2020 

 אוקטובר 
בהתאם  

להתפתחות  

החל   הסגר

 בספטמבר 

פרפרי הסתיו  

ואקולוגיה של  

- חורש ים

 תיכוני 

סיור בכרמל בעקבות פרפרי  

הסתיו והכרת בתי גידול שונים  

תיכוני. בנוסף  -בחורש הים 

נשמע על אתגרי שמירת  

הטבע באחת מהשמורות  

 . הגדולות בצפון הארץ 

חורשת  

 הארבעים 

 )כרמל( 

 בהדרכת  

   ישראל פאר 

 רוכן -וסלמאן אבו

חוסר הודאות   בגלל

  נפרסם , הסגר עם

תאריך מדוייק  

בהתראה של שבוע  

 מראש.  

3/12 

אוספי  

פרפרים  

 בעולם

סיור חורפי מיוחד למוזיאון  

אביב. נכיר את  -הטבע בתל

חשיבות אוספי הטבע למחקר  

 משיך לסיבוב במוזיאון.  ונ

מוזיאון הטבע  

ע"ש  

 , שטיינהרט 

 תל אביב 

הצטרפות לסיור  

במוזיאון כרוכה  

  35בתשלום של 

 . למקום שח'

https://bit.ly/36BIT1t
mailto:parpar4u@gmail.com


2021 

19/2 
סקר צמריר  

 הקדד

הפנינג של תחילת האביב 

. נפתח  צמריר הקדד בעקבות 

בהכרות עם הסיפור של  

הפרפר, ונצא לחיפוש משותף  

 אחריו ברמות מנשה.  

 ג'וערה 

 )רמות מנשה( 
 

19/3 
האביב בצפון  

 הבקעה 

בצפון בקעת הירדן האביב 

מגיע לתקופה קצרה. נצא  

  בנין העוזרר לסיור בעקבות ל

, שני  סנונית המכביםוזנב 

פרפרים גדולים ומרהיבים  

המעופפים באזור זה של ספר  

 המדבר.  

- שמורת אום

 זוקא 

)צפון בקעת  

 הירדן( 

 בהדרכת  

 דובי בנימיני 

 פרפרי הנגב 31/3

סיור מיוחד למערב הרמון, אל  

המקומות שקשה להגיע לבד.  

המועד - הפעילות במהלך חול

פסח, כאשר צה"ל מפסיק את  

האימונים בשטחי אש אליהם  

 נגיע.  

מערב מכתש  

 רמון 

 בהדרכת

 צביקה אבני  

 

423/-22  
פרפרי  

 השומרון 

לאורך  נסקור מספר מקומות 

במטרה  גב ההר בשומרון 

 מצבה המסתורי של  לתעד 

  נכירבנוסף  . כתמית הדרדר 

בחן את תפוצתם של פרפרי  ונ

   אביב נוספים. 

שומרון  

 ובקעה

 בהדרכת  

 דובי בנימיני 

 

הסיור ללא לינה.  

ניתן להצטרף גם  

 לאחד מהימים 

 כנס אגודה 7/5
הכנס השנתי של אגודת חובבי  

 הפרפרים 
  תל אביב 

28/5 
- סקר נחושתן

 נמלים גלילי 

סיור וסקר טבע משותף  

בעקבות שימור הפרפר  

. פרפר  נמלים גלילי -נחושתן

מיוחד ונדיר שנמצא בסכנה 

חמורה בעקבות בנייה על בית  

 גידולו. 

  חדרה

19/6-18  
פרפרי  

 החרמון 

בסיור האחרון לשנה נעלה 

ליומיים בעקבות פרפרי  

החרמון. במהלך היומיים נבחן  

אזורים שונים על ההר, אשר  

מפרפרי הארץ   כמעט מחצית

 מעופפים רק עליו.  

 חרמון 

 בהדרכת  

 דובי בנימיני 

 

ניתן להצטרף גם  

 לאחד מהימים 

 


