
גוונים  עם  צהוב  ירוק-  גופו  צבע  ארוך,  זנב  בעל  קטן  תוכי 
רב.   ומשמיעה רעש  בעורף. הדררה עפה בלהקות  תכולים 
הדררה ניזונה מפירות, אגוזים ועלי עצים. נפוצה בכל חלקי 

הארץ.

דררה

(מדריך הציפורים בישראל לילדים ולנוער)



ממשפחת הפשפשים, מכונה "פשפש אש". במרכז כל כנף 
לו  יש  הכנפיים  בסיסי  שני  בין  ושחור,  עגול  כתם  לו  יש 
בקבוצות  מתגודדים  אלו  פשפשים  שחור.  גדול  משולש 

ומצויים בעיקר במרכז הארץ ובצפונה.

אדמון מצויר

(מדריך החרקים בישראל לילדים ונוער)



השלשול הוא תולעת ממשפחת תולעי האדמה, צבע גופו 
רוב  ונמצא  באדמה  מחילות  חופר  השלשול  אדמדם.  חום 
אדמה,  בולע  הוא  בקרקע,  צמחי  מרקב  ניזון  בתוכן.  זמנו 
בצורת  אותה  ומפריש  שבה  האורגני  החומר  את  מעכל 
פירורים, כך הוא מדשן את האדמה ומועיל לחקלאות. פעיל 
בכל חלקי  נפוץ  נכנס לתרדמת.  הוא  בקיץ  ובחורף,  בסתיו 

הארץ.

(ויקיפדיה)

שלשול



אנו  מבריק.  שחור  צבעו  רגלאים,  שווה  ממשפחת  חרק 
פוגשים בו כאשר הוא מצונף ככדור קטן. גבו קמור וניכרים 
ניתן להבחין בשבעה  נע  גדולים. כשהוא  בו שבעה פרקים 
מתחת  הארץ  חלקי  בכל  נפוץ  מחושים.  וזוג  רגליים  זוגות 

לאבנים ובסדקי סלעים. 

אורי כדורי

(מדריך החרקים בישראל לילדים ונוער)



חרק ממשפחת הצבתניים. גופו ארוך וצר, צבעו חום, רגליו 
המשמשת  גדולה  צבת  גופו  בקצה  מהגוף.  בהירים  וראשו 
בעיקר להגנה. פעיל בעיקר בשעות הלילה. הצבתן נפוץ בכל 

חלקי הארץ תחת אבנים וקליפות עצים.

צבתן

(מדריך החרקים בישראל לילדים ונוער)



נמצא  ובקיץ  בחורף  פעיל  הוא  גדולה.  קונכייה  לשבלול 
בתרדמת. כאשר הוא מתחפר בתוך האדמה, הוא נסוג כולו 
בעיקר  ניזון  השבלול  אותה.  וסוגר  הקונכייה  תוך  אל 
פני  על  מוצא  הוא  אותם  אורגניים  וחומרים  מצמחיים 

האדמה. נפוץ בעיקר בצפון ובמרכז. 

(ויקיפדיה)

שבלול



נמלה שצבע גופה מבריק וראשה גדול. ניזונה מזרעים אותם 
היא אוספת מן הקרקע ומצמחים. נפוצה בכל הארץ, בעיקר 

באזורים חמים ובמדבר.

נמלת קציר שחורה

(מדריך החרקים בישראל לילדים ונוער)



ציפור שיר קטנה. בעלת גוף רחב וראש גדול, מקורה גדול 
וחזק. על גבה פסים שחורים, כיפתה אפורה וצדיה אפורים. 
ניזונה משאריות מזון, זרעונים, חרקים, פירות ועלים. נפוצה 
בכל חלקי הארץ. ניתן לראות להקות גדולות של דרורי בית 

מתקבצות במשך הסתיו ולנות על עצים. 

(מדריך הציפורים בישראל לילדים ולנוער)

דרור בית



לטאה הניכרת בראשה הגבוה ובכתמים הלבנים המקשטים 
את עורה. לאצבעותיה כריות הצמדה אשר מאפשרות לה 
להיצמד לקירות ואף ללכת במהופך על תקרות. נפוצה בכל 

חלקי הארץ. 

(מדריך כיס טבע ישראלי)

שממית



רך  גופה  צהוב,  צבעה  קונכייה.  חסר  חילזון  היא  חשופית 
רעל  חומרי  נאגרים  החשופית  בגוף  מים.  הרבה  ומכיל 
המשמשים להגנתה, והצבעים העזים שלה הם סימן אזהרה 
לטורפים. החשופית ניזונה מצמחים, אצות ופטריות. נפוצה 

בכל חלקי הארץ.

(ויקיפדיה)

חשופית



עיניים   8 בעל  חום.  צבעו  בישראל,  הגדולים  מהעכבישים 
חופר  אלא  קורים  טווה  אינו  זה  עכביש  בראשו.  הנמצאות 
קטנים.  בזרדים  שלה  הקרקע  את  ומרפד  באדמה  מחילה 
רודף  הוא  בטרף,  מבחין  הוא  כאשר  קטנים.  מחרקים  ניזון 

אחריו בריצה מהירה ולוכד אותו. נפוץ בכל חלקי הארץ. 

(ויקיפדיה)

עכביש זאב



פרפר הלבנין מעופף בגינות בכל ימות השנה. צבעו של זכר 
הלבנין הוא לבן, לנקבה כנפיים לבנות עם כתם שחור עליהן. 
באביב זולל זחל הפרפר את עלי צמח  כובע הנזיר ובקיץ את 
הארץ  במרכז  בעיקר  נפוץ  הצלף.  צמח  של  הירוקים  עליו 

ובצפון. 

(גינת הפרפרים בישראל)

לבנין הכרוב



בפסים  לרוחבה  מפוספסת  כתומה  בטן  בעלת  דבורה 
זוגות כנפיים. הדבורה  שחורים, עינייה שחורות, בעלת שני 
מתגוננת על ידי זמזום ובעת הצורך גם עוקצת. ניזונה מצוף 
פרחים, ממנו היא מייצרת דבש. נפוצה במקומות בהם יש 

פריחה, בכל חלקי הארץ. 

(מדריך החרקים בישראל לילדים ונוער)

דבורת הדבש



ארץ  פרפרי  מבין  בגודלו  השני  הפרפר  הוא  סנונית  זנב 
ובכחול.  בשחור  מנוקדות  צהוב  בצבע  כנפיו  ישראל. 
זנב  נקודה אדומה. הכנף מסתיימת במעין  בתחתית הכנף 
חד ולכן זכה הפרפר לשמו - זנב סנונית. זחל הפרפר ניזון 

מצמח הפיגם. הפרפר נפוץ בעיקר באזורי החוף וההר. 

(גינת הפרפרים בישראל)

זנב סנונית



חיפושית הזבל יוצרת כדורים מגללי פרות באמצעות רגליה 
הזבל  חיפושית  את  משמשים  הגללים  כדורי  האחוריות. 
והראש  הקדמיות  הרגליים  ביצים.  להטלת  וכמצע  למזון 
החוף,  במישור  נפוצה  לחפירה.  אותה  משמשים  המשונן 

בנגב ובחולות.

(מדריך כיס טבע ישראלי) 

זבלית נקודה 
חיפושית זבל



נקודות  שבע  עם  אדום  כדור  חצי  המזכירה  חיפושית 
שחורות: שלוש נקודות על כל כנף ונקודה נוספת משותפת 
נקודות לבנות,  לשתי הכנפיים. בעלת חזה שחור עם שתי 
וגם עליו שתי נקודות לבנות. פעילה בשעות  ראשה שחור 

היום,  מצויה בכל חלקי הארץ.   

מושית השבע
פרת משה רבנו

(מדריך החרקים בישראל לילדים ונוער)



יונה קטנה ואדמונית, כנפיה קצרות ורחבות, בעלות שלושה 
כתמים  בצווארה  ואפור,  כחלחל  חום-אדמדם,  גוונים: 
הזוג  בני  בין  והקשר  בזוגות  לרוב  חיה  הצוצלת  שחורים. 
נמשך לאורך כל החיים. הצוצלת נפוצה בכל חלקי הארץ, 

במקומות שיש בהם מזון בשפע. 

צוצלת

(מדריך הציפורים בישראל לילדים ולנוער)



מאוד.  וזריזה  הרף  ללא  מתנועעת  ופעילה,  קטנה  ציפור 
ראשה וגבה בצבע ירוק מבריק, מקורה שחור, ארוך ומעוקל. 
ניזונה מצוף פרחים וחרקים קטנים. הצופית יונקת את הצוף 

כאשר היא עומדת על ענף ורוכנת אל פתח הפרח. 
נפוצה בכל חלקי הארץ. 

צופית

(מדריך הציפורים בישראל לילדים ולנוער)



גבה,  שחורים,  ועיניה  ראשה  העורביים,  ממשפחת  ציפור 
שחור  מקורה  אפורים.  כנפיה  של  האחורי  והחלק  בטנה 
פגרים,  גוזלים,  שונים,  ופירות  מנבטים  ניזון  העורב  ועבה. 
השנה  כל  שוהים  העורבים  עופות.  וביצי  מזון  שאריות 

בלהקות ומקימים את הקן בעיקר על עצים גבוהים. 
העורבים נפוצים בכל חלקי הארץ.

עורב

(מדריך הציפורים בישראל לילדים ולנוער)



ציפור שעל ראשה ציצת נוצות ארוכה, דומה לכתר, בצבע 
חום-אדמדם. בקצה כל נוצה פס לבן צר וכתם שחור. צבע 
עיניה חום, על הכנפיים פסים בשחור לבן, זנבה ארוך ועליו 

פסים. מקורה דק, ארוך ונטוי כלפי מטה. 
אינה  היא  וחיפושיות.  תולעים  מזחלים,  ניזונה  הדוכיפת 
בכל  נפוצה  במים.   המזון  את  טובלת  לעיתים   אך  שותה 
חלקי הארץ. הדוכיפת נבחרה לציפור הלאומית של ישראל.

דוכיפת

(מדריך הציפורים בישראל לילדים ולנוער)


