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רוורווהצילום:

נובומינסקי

לחרמוןפעמיםששלנסועמסוגליםהם
מבדיליםבמיוחד,נדירזןלחפשכדי

לכחלילסיניכחלילביןשינהמתוך

חםעללתפוסמתיויודעיםהנמלים,

חמישהמתפרפריםהפרפריםאת

התאהבואיךמספריםלדברמשוגעים

בלו־מנפלדתהלפרפריםבצילום

^jTTjomnשעות
עמיתהיניומנפדוז

שמיאתשטףכחודשלפני

מיליונישלגלישראל
לאוויר.שקפצופרפרים
לר־גרםהמרהיבהמראה

בים

$TS1$לרבים$TS1$
$DN2$לרבים$DN2$אתלהנציחהסלולרים,אתלשלוף

מתברר,אבלברשתות.ולשתףהחוויה
פרפ־שללגלמחכיםשלאאנשיםשיש

רים

$TS1$פרפרים$TS1$

$DN2$פרפרים$DN2$המעופפיםשלצילוםלהעלותכדי
רבהבסבלנותלהםאורביםהםהנאים.

תנועותיהםאחרעוקביםמצלמה,עם

נדיר.מיןפוגשיםכשהםומתרגשים

מייגעת",עבודהזופרפרים"צילום
במחלקהמרצהבן־יהודה,עוזד"ראומר
וחו־אחוההאקדמיתבמכללהלמדעים

בב

$TS1$וחובב$TS1$

$DN2$וחובב$DN2$.שלםיוםנוסעים"לפעמיםפרפרים

תמונהכלעלריקות.בידיםוחוזרים

בדיוקהיוםאכזבות.700ישיפהאחת
שלאפרפרלחפשסמואלבנביירדתי



משעןירון

קתרינהלסנטהמסע

המשפחתיבאלבוםהצילומים

נשוי+3,מחדרה,(44)משעןירוןשל

התע־ילדותומשחרשכברמעידים

ניין

$TS1$התעניין$TS1$

$DN2$התעניין$DN2$.הואהתצלומיםבאחדבפרפרים

דבוקחולצתוחזיתכשאלמחויךנראה
משנתאחר,בצילוםמרשים.פרפר

במסעאביוואתאותורואים,1991

"יצאנולסיני.פרפריםחובבי30של

קתרינהסנטהלאזורימיםלארבעה
הכחליליםמינישלושתאתוראינו

מעופפיםשלאסינישלהמיוחדים

הנמ־כחלילחורב,כחלילבישראל

לים

$TS1$הנמלים$TS1$

$DN2$הנמלים$DN2$טיילנונזכר.הואסיני",וכחליל"

חופשי.באופןבהריםהבדואיםעם

בסי־הטרורשהחללפניעודהיהזה

ני.

$TS1$.בסיני$TS1$

$DN2$.בסיני$DN2$השולטמצריםילידשלי,אבא

ואירגןהקבוצהכדוברשימשבשפה,
זולדעתיבדואי.בסגנוןארוחותלנו

פרפ־סיוריצאשבההראשונההפעם

רים

$TS1$פרפרים$TS1$

$DN2$פרפרים$DN2$המדינה".לגבולותמחוץ

של־חפציבהבקיבוץגדלמשען

מרגלות

$TS1$שלמרגלות$TS1$

$DN2$שלמרגלות$DN2$,ששבגילוכברהגלבוע

הואהיוםבפרפרים.להתענייןהחל

חובביבאגודתפעילפרפרים,צלם

האגו־סיוריעלואחראיהפרפרים

דה,

$TS1$,האגודה$TS1$

$DN2$,האגודה$DN2$פר־בביתמגדלגםולעיתים

פרים

$TS1$פרפרים$TS1$

$DN2$פרפרים$DN2$אתמתחזקגםהואילדיו.עם

פרפרים.חובביאתר

והםפרפרים,מיני148יש"בארץ

ובעונותשוניםבאזוריםמעופפים

רבותקהילות"ישמספר.הואשונות",

ואתרהפרפריםאתשמנטרותבארץ

לעקובניתןוכךהמידע,אתהמרכז
שלוהמיקוםהעונתיותאתולשחזר

רקהצלחתישליהילדיםאתמין.כל

אתבעיקרבתחביב,להדביקבערך

תמרי".הקטנה,

י־

מןסדןזי־סג/,חיה
ופרפריםאתגרים

אביב,מגני(45)מוסקל־סגלחיה
מתע־עצמהאתזוכרת,2נשואה

ניינת

$TS1$מתעניינת$TS1$

$DN2$מתעניינת$DN2$ילדהשהייתהמאזבפרפרים

מנהלתשלה,העיסוקתחוםקטנה.

הואנדל"ן,בחברתסוכניםגיוס

מהטבע,שאפשררחוקהכיאולי
לטפחממשיכהמוסקל־סגלאבל

קוראתהפנאי,בשעותהתחביבאת
יוצאתבנושא,מקצועיתספרות

ניסיוןלהוישותצפיות,לטיולים

פרפרים.בצילוםשניםשל

בדיקהעורכיםהצילום"לפני
היאפרפרים",ישאםלראותוסיור

פונד־צמחישפרפר"לכלמספרת.

קאי

$TS1$פונדקאי$TS1$

$DN2$פונדקאי$DN2$,ופ־פרחים,כמהלעיתיםמשלו

שוט

$TS1$ופשוט$TS1$

$DN2$ופשוט$DN2$הפרחים.בסביבתלבדוקצריך

כשהםבבוקרמוקדםאולהגיעצריך

העצים,אוהפרחיםעלישניםעדיין
מת־האווירכשמזגיותר,מאוחראו

חמם

$TS1$מתחמם$TS1$

$DN2$מתחמם$DN2$מתחי־הםאזיוצאת.והשמש

לים

$TS1$מתחילים$TS1$

$DN2$מתחילים$DN2$ולצלם.לצפותוניתןלהתעופף

הול־כשהםהצהרייםאחרגםאפשר

כים

$TS1$הולכים$TS1$

$DN2$הולכים$DN2$."לישון
היאדופןיוצאתפרפריםחוויית

בקרבתבסלובקיה,דווקאחוותה

שם"היהביקרה.שבואתגריפארק

מלאמדהיםפרחיםשדהולידואגם

מקוםבכלסוגים.מכמהפרפרים
אניצמחייה,בווישאליומגיעהשאני

פרפרים".מחפשתאוטומטית

המשפחהוקרוביהחבריםבהתחלה

בפרפרים.העיסוקלנוכחגבההרימו

הםוהיוםהתרגלוהםבסוף"אבל

אומרתהיאמהצילומים",מתלהבים

גםלענייןלרתום"הצלחתיבחיוך.

,22בתאמילי,שליהגדולההבתאת
פעם".מדילצילומיםאיתישיוצאת



לאזדוןמשה
שנהב־06?עם

מכפר־סבא,,(63)לאורוןמשה
לטבעיוצאלשתיים,וסבאנשוי+2
חב־עםאולבדסופשבוע,כלכמעט

רים,

$TS1$,חברים$TS1$

$DN2$,חברים$DN2$ופרחים.חרקיםפרפרים,ומצלם

ארוכותלנסיעותנוסעאניפעם"מדי

עונתיים,אונדיריםפרפריםבעקבות

אניהערבה.דרוםועדבצפוןמהחרמון

פעםומדיהפרפריםחובביבאגודתחבר

תצפיותיי.עלהאגודהבביטאוןכותב

וצילמתיצפיתישעברהבשנהלמשל,

מאודפרפרבתל־אביבהירקוןבאזור

שםשנצפההביצותהספריתנדיר

שנה.כ־06לפניהאחרונהבפעם

ומאמריםספריםכמובןקורא"אני

עםחלקונטלתיארצנו,פרפריעל

בבנייתויסמן,ושלומשעןירוןחבריי,

אר־פרפרימגדירשלואפליקציהאתר

צנו

$TS1$ארצנו$TS1$

$DN2$ארצנו$DN2$תמו־מוצגותובופרפר,׳זיהיתי

נות

$TS1$תמונות$TS1$

$DN2$תמונות$DN2$מיני148כלכמעטשלשצילמנו

מגדירזהובישראל.המצוייםהפרפרים

מי־ביןהבדליםהמדגיםלשימושקל

נים

$TS1$מינים$TS1$

$DN2$מינים$DN2$גםאניהפרפר.בזיהויומקלשונים

השו־הפרפריםאתהשנהלאורךמנטר

נים

$TS1$השונים$TS1$

$DN2$השונים$DN2$הארציתהניטורתוכניתבמסגרת

הפרפרים".חובביאגודתשל

בחברתהעובדביוכימאילאורון,

בי־בחרקיםלהתענייןהחלתרופות,

לדותו.

$TS1$.בילדותו$TS1$

$DN2$.בילדותו$DN2$התחלתישניםכחמש"לפני

התחלתימכןלאחרושנהחרקים,לצלם

ליבי.אתששבובפרפרים,להתמקד
מקום.בכלכמעטנמצאיםפרפרים

צוףמציצתבזמןפרפרלצלםיותרקל

וחמקניים,זריזיםפרפריםישפרח.על

בקלות".ש׳מדגמנים׳וכאלה
מנצלהואלחו"לבנסיעותיוגם

"וכמובן,פרפרים.לצילוםזמנואת
פר־שלתצוגותוכמהבכמהביקרתי

פרים

$TS1$פרפרים$TS1$

$DN2$פרפרים$DN2$ובגניטבעבמוזיאוניטרופיים

בחו"ל".חיות

רןאביחי

סבלנותהואהסוד

חרודמעין(36)רןאביחי

טבע"צלםשהואאומרמאוחד

חייםבעלילצלםשאוהבהובב,

חרקיםיונקים,ציפורים,ליד:הבאמכל
ההתעניינותבפרט.ופרפריםבכלל
השנתייםשלמשהויותרזהבפרפרים

לסיוריםשהצטרפתיאחריהאחרונות,

הזמןעםלדבר.מהמשוגעיםכמהעם
הטוביםהמקומותאתלהכירלומדים

המתאימההעונהואתבפרפריםלצפייה

ישבינוארלמשל,מקום.אופרפרלכל

בפב־שקוף,צבעונישנקראיפהפרפר

רואר

$TS1$בפברואר$TS1$

$DN2$בפברואר$DN2$במארסהקדר,כחלילהואהכוכב

הלאה".וכןהמכבים,סנוניתזנב
השנה,כלפרפריםלראותאפשר

בא־הואבישראלהשיאאבלאומר,הוא

ביב,

$TS1$,באביב$TS1$

$DN2$,באביב$DN2$הח־)למעטמארס־אפרילבעיקר

רמון,

$TS1$,החרמון$TS1$

$DN2$,החרמון$DN2$אפשרמאי־יוני(.הואהשיאשם"

אגודתשלהפייסבוקעמודאחרילעקוב

להכירוכךבישראל,הפרפריםחובבי
והעונות".המקומותהמינים,את

הואפרפריםבצילוםהסודלדבריו,

מתעק־"אםסבלנות.הרבהסבלנות.

שים,

$TS1$,מתעקשים$TS1$

$DN2$,מתעקשים$DN2$להוציאאפשרתמידכמעטבסוף
אחרילעקובצריךטובה.דיתמונה

להתקדםנעמד,הואוכאשרהפרפר,
מקרוב.לצלםולנסותבאיטיותלעברו

הפ־עליעלהלאשלכםשהצלתקפידו

רפר,

$TS1$,הפרפר$TS1$

$DN2$,הפרפר$DN2$אותו".להבריחעלולזהכי

בצילוםהייחודייםהדבריםאחד

)צילוםבכללמאקרוובצילוםפרפרים,
שני־הואקטנים(,דבריםשלמקרוב

תן

$TS1$שניתן$TS1$

$DN2$שניתן$DN2$בעין.לראותשקשהביופילהבחין
זההפרפריםבעולםהבולטת"הדוגמה

מאוד,קטניםהםהכחליליים.משפחת

אדםס"מ.2־3שלכנפייםמוטתעם

כזה.לפרפרלבישיםלאכנראהממוצע

מק־לצלםומצליחיםלבשמיםאםאבל

רוב,

$TS1$,מקרוב$TS1$

$DN2$,מקרוב$DN2$יפות".ממשתמונותלקבלניתן

אתמצאנושנה.40בירושליםנראה

דופריתביצים,מטילהואשעליוהצמח

הפרפראתשםלמצואוקיווינושמו,

אוליזההדופרית.כנףכתוםשנקרא
הצמחאזבישראל.נדירהכיהפרפר

צילוםמקרה,בכללא.והפרפרנמצא
ומכוער,קטןהואאםגםנדיר,פרפרשל
אדיר".ריגושזה

פרפרים?לחפשאיפהיודעיםאיך

קבוצות,וישברשתעובר"המידע
לכו־ומעבירמשתףהוארואהחברואם
לם.

$TS1$.לכולם$TS1$
$DN2$.לכולם$DN2$מספרישפרפרלכללזה,מעבר

הואשעליופרחיםשליחסיתמצומצם

בניטורלעסוקשרוצהמיביצים.מטיל

הפרפרים׳׳אגודתשיכתובפרפרים,

למנטרים".להצטרףויוכלבגוגל

צי־קטגורייתזובתעופה"פרפרים

לום
$TS1$צילום$TS1$

$DN2$צילום$DN2$בלבן,עמיראומרמאתרת",מאוד
להגנתבחברהעירוניטבעתחוםמנהל

שהםיודעפרפריםשמכיר"מיהטבע.

להתחמם.כשמתחיללפעולמתחילים

בפעולה.לאהםואזבבוקרלצלםאפשר

אפשראותם.להעירבלילצלםחשוב

באיםשהםבמקומותגםפרפריםלצלם

שיחמוצאיםאםולשתות.לאכולאליהם

אותם".ולצלםלהיערךקלבצוף,מלא

מקומות?באיזהיודעיםאיך
שלהביולוגיהעלללמוד"צריך

פרפרישוצמחעונהלכלהפרפרים.

פעילהקלהנמפיתלמשל,לו.שמתאים
היאטובההכיהדרךקטלבים.שישהיכן

ישהפרפרים.חובבילאגודתלהצטרף

לפר־שמוקדשיםדפיםהרבהבפייסבוק
פרים

$TS1$לפרפרים$TS1$
$DN2$לפרפרים$DN2$.פרפרים,מגדיריגםישולחרקים
לבד".וללמודלטבעלצאתואפשר
פרפרים?לצלםאפשראיפהזאת,ובכל

שלידהתנ"ךגבעת"בירושלים

הארב־ובגבעתהצבאיםעמקהסינמטק,

עה.

$TS1$.הארבעה$TS1$

$DN2$.הארבעה$DN2$פארקהחורשות,פארקבתל־אביב

הכורכרורכסציפור,ראשואזורהירקון

נהדרים,הוואדיותכלבחיפהברוך.בתל
שיח".נחלובמיוחד

הפרפרים:חובביאגודת

https://zihitiparpar.wixsite.com

גפןלינ71ר

הנכדהאתהדביקה

פרפרים",מאודאהבתי"כילדה
אםמתל־אביב,(54)גפןלימורמספרת

"ציירתילשלושה.וסבתאלשלושה

והשדותופרפרים,פרחיםבעיקר

כשא־לימים,שלי.הבילוימקוםהיו

מי

$TS1$כשאמי$TS1$

$DN2$כשאמי$DN2$להצילמתידווי,ערשעלשכבה
היינוושעותופרפרים,פרחיםבנייד

כשנתיים,לפניבצילומים.מתבוננות
והתח־צילוםציודקניתימותה,לאחר

לתי
$TS1$והתחלתי$TS1$

$DN2$והתחלתי$DN2$מקצועית".בצורהפרפריםלצלם
אוהבישלבקבוצותחברהגפןהיום

ספ־קוראתובעולם,בארץפרפרים

רים

$TS1$ספרים$TS1$

$DN2$ספרים$DN2$ולטיולילתצפיותויוצאתבנושא

החר־ועדמאילתפרפרים,צילום

מון.

$TS1$.החרמון$TS1$

$DN2$.החרמון$DN2$הפרפריםחובבישל"בקבוצות

כדאיומתיהיכןעלחומרהמוןיש

הת־אזוריאיפהלמדתילצלם.לצאת

פוצה

$TS1$התפוצה$TS1$

$DN2$התפוצה$DN2$לפגושאפשרמתיפרפר,כלשל

איזהעלורגועים,נחיםכשהםאותם

באילוואפילוהזחליםאתאמצאצמח

שעברהבשנהמזדווגים.הםשעות
שנמצאנפלאפרפרלצלםהחלטתי

וטרםפעמיםששלשםנסעתיבחרמון.

מה־מומחיםבעזרתהשנה,בו.פגשתי

קבוצה,

$TS1$,מהקבוצה$TS1$

$DN2$,מהקבוצה$DN2$אותו".לצלםמקווהאני

צילומים:
משה

לאודון,
צביקה
כוישלר,
דודו

בן־אור,
ירו!

עען,

שאול
גולן


