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  :למורהמדריך 
הוראת המותאמת ל "מבינים סביבה -חושבים מדע " תוכניתהיחידת לימוד זו היא חלק מ

 :יעדי התכנית כוללים חמישה מרכיבים עיקריים. ב"חטהב וטכנולוגיה מדע

 .  של משרד החינוךב"מדע וטכנולוגיה לחטהילבוס של התאמה לדרישות הס •

 ). קיימא-פיתוח בר(לקיימות  וחינוך  מודעות ותובנה סביבתיתטיפוח •

 .קוגניטיבית-חשיבה מטה יכולותמסדר גבוה וחשיבה כישורי  וחפית •

 . חיזוק תחושת המסוגלות של התלמידים •

הרחבת אופק העניין של התלמידים וגירוי סקרנותם בנושאים עדכניים במדע  •

 . וטכנולוגיה

 

 :עקרונות התוכנית

 :תכני הלימוד מאורגנים סביב תובנה סביבתית לפיה 

 :מערכות- תתמורכבת מארבעה ,כדור הארץ שלנו הוא מערכת אקולוגית אחת. א

מערכת  (הגאוספרה      ,)מערכת המים (ההידרוספרה, )האוויר מערכת (האטמוספרה

- יחסימערכות כדור הארץ השונות מתקיימים-בין תת). מערכת החיים (והביוספרה) הסלעים

  . אנרגיה בניהן ומעבר של)  חומרים בטבעימחזור(גומלין בצורת מעבר של חומרים 

 ביותר על ותהמשפיעפעולותיו הן , הארץ-האקולוגית של כדורהאדם הוא חלק מהמערכת . ב

  .פעול תוך שמירה על מחזוריות הטבעל ולכן עליו הארץ-כדור

יום של -מערכתיות מחיי היום-לימוד התכנים נעשה באמצעות חקירת תופעות מדעיות

 נלמדים כנושאים אינםוטכנולוגיה פיסיקה , הכימי, התכנים בביולוגיה. התלמידים

להבנת התופעות " כלים" כאלא") מסורתית"כמו בגישה ה(בפני עצמם פשטים מו

 .  מוחשיתתוך יצירת הקשר ומתן משמעות, המדעיות הנחקרות

 

.  מהווה מרכיב פדגוגי מרכזי בתהליך הלמידהכיתתית-סביבת הלימוד החוץ 

משמשת כאמצעי להבניית מושגים מופשטים בתהליך  כיתתית-סביבת הלימוד החוץ

סקרנות ומוטיבציה , להגברת עניין; ה העובר בהדרגה מהמוחשי אל המופשטלמיד

 . ויצירת קשר לסביבה הפיזית; בתהליך הלמידה

 

חשיבה : קוגניטיבית-חשיבה מטה ולרמת לחשיבה מסדר גבוההפעילויות מכוונות  

מעובדות על פי גישת  הפעילויות ,כמו כן. על אסטרטגיות חשיבה ועל תהליכי חשיבה

, תיווך להתבוננות, התאמות לסביבת הלימוד החוץ כיתתית, ליגנציות המרובותהאינט

 . שימוש בשפה ויזואלית ופעילויות בתחום האינטליגנציה הריגשית
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ראה כמה מעשי נאין ומשבחים : ואמר לו...ה את האדם נטלו"בשעה שברא הקב"

 "חריךא שאם תקלקל אין מי שיתקן, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב עולמי.... הם

 )ג"י, ’קהלת רבה ז(

 

 

 

 

 
 
   
 

 

  :פעילות פתיחה    

 ?מה זה מגוון מינים

 

 ? ִמגוָוןלה ימהפירוש מהו לדעתכם . 1

__________________________________________________________________________ 

 :יום שלכםמלִמגוָון מחיי היו הביאו דוגמאות. 2

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 : " בטבעמיניםהמגוון "שג המו משמעות נסו להסביר בעזרת דוגמאות את. 3

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 ___________________________: הסבירו ?שמור על מגוון מינים בטבעהאם חשוב לדעתכם ל. 4

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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  :היעזרו במילות השאלה הבאות. מגוון המינים בטבעשיותר שאלות על נסחו כמה . 5     

 ?מתי? היכן? האם? איזה? כמה? מה? כיצד? מדוע

 :שאלות שליה

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________           

_____________________________________________________________ 

___________________           ___________________________________ 

 

 

 . על שאלות אלה ואחרות ננסה לענות ביחידת לימוד זו      
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 הקרובה בסביבה תצפית: 1 פעילות
 
 

 

 .מגוון המינים ובהתאמתם לסביבהחוקר הטבע מוצא עניין מיוחד ב

זכרו כי זכות גדולה היא לצפות . בכדי להיות חוקרי טבע עלינו ללמוד כיצד להתנהג בטבע

כאשר הנכם מבקרים חברים אינכם . בסביבה הטבעית ולכן יש להתנהג אליה בנימוס וכבוד

התייחסו אל הסביבה כאל גינה . הגינה שלה ומזהמים את הגינה בפסולתקוטפים את פרחי 

 . מיוחדת במינה שכל התנהגות לא ראויה עלולה לפגוע בה
 

בנוסף . חוש ריח וחוש מגע, אוזניים, לכולנו עיניים. כל חוקר טבע מצויד כבר מלידה בציוד לחקר

 :יכלול תרמילו של חוקר הטבע גם את הפריטים הבאים

 . וכלי כתיבהחוברת  .1

 .משקפת לתצפית .2

 .כלים ושקיות לאיסוף .3

 .מדריכי שדה .4

 . זכוכית מגדלת .5

 .מצלמה .6

 

כל . צילום ואיסוף חומר מבוקר, חוקר טבע מיומן חייב להקפיד על תיעוד בכתיבה

 . כל צילום תופעה מנציח רגע שלא יחזור. הערה פשוטה יש לה ערך רב בעתיד

 

     
 : ראשוניתתצפית. 1   

עם מעט סבלנות תבחינו בבעלי חיים התבוננו סביב ו, שבו בשקט. סביבה הקרובהצאו ל

 . בחרו את אחד מבעלי החיים והתבוננו בו בעיון). ציפורים ועוד, חרקים, יונקים(

 _________________________?___האם הוא בולט למרחוק או שהוא מוסווה ומתמזג בסביבה
 

 :זיהוי. 2

מאגרי תמונות נסו לזהותו בעזרת צלמו אותו ו,  בעל החייםבמידה ואינכם מכירים את

 __________________________:שם בעל החיים. באינטרנט

 

 

   מגוון מינים של בעלי חייםמגוון מינים של בעלי חייםמגוון מינים של בעלי חיים::: '''פרק אפרק אפרק א
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 :התנהגות. 3

 .  דקות אחר התנהגות בעל החיים שלכם10עקבו במשך 

 ?____________________________כמה זמן הוא נמצא באותו מקום -

 ____________________?______________________לאן הוא עובר -

 ?________________________________האם הוא חוזר לאותו מקום -

בעיקר , מגניםמוגדרת עליה הם ) טריטוריה" (שטח מחייה"חלק מבעלי החיים מסתובבים ב -

 .מפני בני מינם

 ______ ___________?האם ניתן לזהות התנהגות טריטוריאלית אצל בעל החיים שבחרתם
 

 :תנועה .4

 . בחנו את תנועתו של בעל החיים שלכם

 ____________________________________________ ?רץ או מנתר, זוחל, האם הוא הולך -

 __________________________________ ?האם הוא נע על כל רגליו או רק על חלק מהם -

 ________________________________________ ?מה קורה לזנבו בתנועה, אם יש לו זנב -
 

 : תזונה .5

 ______________________________________________________?ממה ניזון בעל החיים -

 ___________________________________________?באילו איברים הוא משתמש לתזונה -

 

 :שאלות נוספות .6

 :ציינו שאלות שעלו בראשכם תוך כדי מעקב אחר בעל החיים

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 השערה .7

שמעניינת אתכם במיוחד וציינו כיצד תוכלו למצוא לה ) מהשאלות למעלה(בחרו שאלה אחת 

 _________________________________________________________________________ ?תשובות

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 



 8

 !רגע חושבים      

                                                                                          ית מדעיתית מדעיתית מדעיתחושבים על תצפחושבים על תצפחושבים על תצפ: : : 222פעילות פעילות פעילות 
  

 :   קראו את הקטע הבא והשיבו על השאלות

 הוא התבקש לערוך תצפית מדעית ולתאר ,הבז האדוםבמסגרת עבודת החקר שגל עשה על 

 הבז האדוםתיאר את , חשב גל, בכך.  והגיש את התמונה למורהבז אדום ליד ביתוגל צילם . אותה

 ...כי הרי.  ביותרבדרך הטובה והמדויקת

 ".  תמונה אחת שווה אלף מילים"

 _____________?  מהתצפית של גלהבז האדוםמה ניתן ללמוד על . 1

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
 

 ___________________________________? ית של גלעל איזה חוש או חושים מתבססת התצפ. 2

 ________________________________? מהתצפית של גל, הבז האדום ללמוד על לא ניתןמה . 3

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

. הבז האדוםעזרו לגל לתכנן תצפית ראשונית שבאמצעותה ניתן יהיה לאיסוף מידע נוסף על .4

מדידות מדויקות בעזרת מכשירי (או כמותי ) תיאור כללי של נתונים(המידע יכול להיות איכותי 

 : כתבו את כל השלבים בתהליך תכנון התצפית). מדידה

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 : הסבירו על סמך מה החלטתם כיצד לתכנן את התצפית הראשונית.5

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

                 

 . וצגודונו במקרים שה. ן התצפית שלהכל קבוצה תציג בפני הכיתה את תכנו                

 

במהלכה אוספים מידע ,  המהווה התרשמות כלליתתצפית ראשוניתהתצפית שתכננתם הינה 

 בתופעה ללא התערבות, )המישוש חוש, הריחחוש , חוש השמיעה, חוש הראיה(באמצעות החושים 

, ללא הבעת דעה, רושמים בדייקנות, את מה שהחושים שלנו קולטים במהלך התצפית. הנצפת

:  בדרכים שונות להצגת מידעתלהיעשותיאור התצפית יכול . הבעת רגשות או פרשנות אישית

 . להצגת כל סוג של מידעיש לבחור את הדרך המתאימה . 'איורים וכו, תמונות, מספרים, מילים
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כדי למשוך את הציפורים הוא פיזר . חוקר רצה לצפות בהתנהגות של ציפורים באזור מסוים. 6

 :הסבירו? האם התצפית משקפת את המציאות בצורה נכונה. באזור כמות גדולה של מזון

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 :  הביאו דוגמאות להתערבות החוקר בתופעה הנצפת. 7

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 )?תערבמ כןרה אם החוקר ומה ק(?  להתערב בתופעה הנצפתלאמדוע החוקר צריך להקפיד . 8

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

רגשות או  ,ללא הבעת דעה, מדוע לדעתכם חשוב לרשום את ממצאי התצפית בדייקנות. 9

 ________________________________________________________________? פרשנות אישית

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 , עולות שאלות שונות על התופעה הנצפת, התצפית הראשוניתאם בעקבות              

     מתאימה לנסח השערת מחקר ולבחור דרך , קרמח             על החוקר להגדיר שאלת 

 . תצפית מכוונת או ניסוי מדעי: לבדיקת ההשערה             
 

 שחרציות הגדלות באזור מוצל , חוקר הבחין, בתצפית ראשונית: לדוגמה

 : התעוררה אצלו השאלה. גבוהות יותר מחרציות שגדלות באזור מואר

 ?ה החרציותכיצד עוצמת האור משפיעה על גוב

 .  גובה החרציות קטן, ככל שעוצמת האור גדלה: השערת החוקר הייתה כי

 : ניסוי מדעי או תצפית מכוונת  -החוקר צריך לבחור דרך מתאימה לבדיקת השערת המחקר 

. ובדיקת ההבדלים בגובה הצמחים, בעוצמות אור שונות, גידול חרציות במעבדה: ניסוי מדעי

כמות , כמות המים להשקיה, סוג הקרקע, עוצמת האור: אי הניסויהחוקר קובע מראש את תנ

ריבוי פריטים , חזרות, בידוד משתנים: החוקר חייב להקפיד על תכנון הניסוי המדעי. 'החרציות וכו

 .    ובקרה

 

מעקב אחר חרציות הגדלות באופן טבעי באזור מוצל לבין חרציות הגדלות באזור : תצפית מכוונת

כמה חרציות , מתי לצפות, היכן לצפות: החוקר מתכננן מראש את התצפית. המואר באותו השד

 . אך אינו מתערב בתנאי התצפית', למדוד וכו
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 _________________________:  הסבירו את ההבדל בין תצפית ראשונית לבין תצפית מכוונת. 10 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 ______________________________: הסבירו את ההבדל בין תצפית מכוונת לבין ניסוי מדעי. 11

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

בצורה מאורגנת ומסודרת ) ללא התערבות החוקר( נתונים תצפית מכוונת היא כלי מחקר לאיסוף

בתצפית מכוונת החוקר צופה בגורמים שהוגדרו , כלומר. התואמת את שאלת המחקר וההשערה

 .בזמנים שהוגדרו מראש, )הגורמים בשאלת המחקר(מראש 

 

 :  במקרה זהלתצפית מכוונת והביאו דוגמה הבז האדוםחזרו לתצפית של גל על . 12

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 בטבלהארגון מידע              

 דוגמה הסבר  סוג תצפית

  תצפית ראשונית

 

 

  תצפית מכוונת 

 

 

 תצפית איכותית

 
 

 תצפית כמותית

 

  

 תצפית ממושכת

 

  

 

 -ממושכת או חד, איכותית או כמותית, בין שהיא ראשונית או מכוונת(כל תצפית מדעית ! זכרו

אם חוקר משער : לדוגמה. ערתושל החוקר ומתוכננת על סמך השידע קודם מבוססת על ) פעמים

הוא יתכנן תצפית , שיש קשר בין השעה במהלך היום לבין התנהגות של בעל חיים מסוים

 .   של בעל החיים במשך כל שעות היוםבהתנהגותו שינוי כלשבמהלכה יעקוב אחר 
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 ....חושבים על מה שלמדנו                 
 

תצפית מדעית                                                                                        
                                                                                                                      

                                                          

   

                                              

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ? באילו מקרים? תי לבצע תצפית מדעיתמ

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

 ? לבצע תצפית מדעית מהל

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

 ?לבצע תצפית מדעית יךא

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 
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                למורה למורה למורה---חושבים על תצפית מדעית חושבים על תצפית מדעית חושבים על תצפית מדעית 

  

 . תצפית היא כלי מחקר לאיסוף נתונים ללא התערבות החוקר

 במהלכה אוספים נתונים , ווה התרשמות כללית מהתצפית ראשונית

 . באמצעות החושים ומתעדים אותם בדייקנות ובאובייקטיביות עד כמה שניתן

 ,)בשאלת המחקר( אוספים נתונים של גורמים שהוגדרו מראש בתצפית מכוונת

 התצפית המכוונת מחייבת תכנון מוקדם, כלומר. באמצעים ובזמנים שהוגדרו מראש

 . ב"מקום וכיו, )שעה, עונה(זמן , דרך מדידת הגורמים, ושאי התצפיתוקפדני של מ

, בתצפית. חשוב לדון עם התלמידים באופן מפורש בהבחנה בין ניסוי מדעי לבין תצפית מדעית

או על ידי מדידות / באמצעות החושים ו- בתופעה אלא מתעד אותה כפי שהיא אינו מתערבהחוקר 

 .לוגייםכמותיות באמצעות מכשירים טכנו

כדי ) בידוד משתנים(גורם אחד בלבד ) בכוונה(הוא משנה ,  בתופעהמתערב החוקר בניסוי מדעי

 . לבדוק את השפעתו על התופעה הנחקרת

 

מה ל, תימ -א "אסטרטגי מל-ידע מטה (תצפית מדעיתיחידה זו נועדה להבנות ידע על אודות 

עילות לימודית בה נדרש לבצע את היחידה ניתן לשלב בכל פ). יך להשתמש באסטרטגיהאו

ניתן להרחיב . היחידה נועדה ליצור גירוי ראשוני ולהוביל לדיון באסטרטגיה. תצפית מדעית

, תצפיתלאחר הבניית הידע על אודות . ולהעמיק בדוגמאות ובהקשרים בהתאם לשכבת הגיל

ת ולדון בשינוי ליישם את האסטרטגיה באותה פעילו, חשוב לחזור לפעילות הלימודית ממנה יצאנו

להעלות למודעות את השינוי שחל בחשיבה שלנו בעקבות , כלומר. שחל אצלנו בעקבות הלמידה

בנושאים (חשוב ליישם את האסטרטגיה בהקשרים שונים , כמו כן. תצפיתהבניית הידע על 

 ).אחרים במסגרת שיעורי מדעים
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 ?ם מה אוכלים בעלי החיי:3פעילות מספר                   
 

. ביצי ציפורים וגוזלים, חרקים, לדוגמה העורבים אוכלים פירות. בעלי חיים אוכלים מזונות שונים

 .הגרבילים אוכלים זרעים ועלים. אוכלים עלים ופרחים) חלזונות(הדרחולים 

 .סביבתכםציינו בטבלה מה מזונותיהם של בעלי החיים בהם נתקלתם ב. 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 :למיין את בעלי החיים על פי מזונותיהם לשלוש קבוצות עיקריות  ניתן.2

 הצבי, לדוגמה. בעלי חיים הניזונים בעיקר מצמחים ):צמחוניים(ניזונים מן הצומח  •

 .הארצישראלי

יש טורפים הניזונים . בעלי חיים הניזונים מבשרם של בעלי חיים אחרים :ניזונים מהחי •

 ויש אוכלי פגרים הניזונים בעיקר הבז האדום לדוגמה מבעלי חיים אותם הם צדים כמו

 . כמו התן) בעלי חיים מתים(מנבלות 

 לדוגמה .בעלי חיים הניזונים גם מצמחים וגם מבשרם של בעלי חיים אחרים: אוכלי כל •

 .העורב האפור

איזה שם . אך גם מביצים של צפרים וזוחלים, נחש החולות ניזון מטריפת בעלי חיים קטנים .3

 _________________________________: הסבירו? תאים לו יותר אוכל בשר או ניזון מן החימ

__________________________________________________________________________ 
 

 :סיכום

 .בעלי חיים שונים אוכלים סוגי מזונות שונים .1

 בעלי החיים מקבלים את כל  .2

  .מזונותיהם מהסביבה     

 מקובל למיין את בעלי החיים על פי  .3

 , ניזונים מהצומח: תזונתם לשלוש קבוצות     

 .ניזונים מהחי ואוכלי כל     

                                             
 נחש החולות

  מזון
 שם
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 ... לך אל הנמלה:4פעילות מספר                        
 

אילו עדויות . התבוננו סביבכם וחפשו עדויות לפעילות נמלים בשטח. צאו לסביבה הקרובה

 ______________________________________________________________ ________?מצאתם

______________________________________________________________________________ 

  בניה-חלק א 

ציבורי , צאתם קיני נמלים בצורת משפכים קטנים וגדולים העשויים גרגרי קרקע בגודל שונהודאי מ

 .מוץ מעגליים או תלוליות

 ____ ? אם כן בכמה.   לא/ כן ?  האם אפשר להבחין בסוגים שונים של קיני נמלים. 1

 .ה של שניים מקני הנמלים שזיהיתםבדקו את מאפייני המבנ. 2

 :טבלהסכמו את תצפיותיכם ב

 תצפיות בקן ב תצפיות בקן א מאפייני המבנה

יחס , גובה, צורת התלולית
 כיוון התלולית ,התלולית לחור

  

  גודל הגרגרים
 

 

  צורת הגרגרים
 

 

  מספר החורים בקרקע
 

 

 

 קן הנמלה בנאית

 _________________________________________? מדוע לדעתכם הנמלה הבנאית נקראת כך. 3

______________________________________________________________________________ 

 מהו -על סמך תצפיותיכם . לקן הנמלה הבנאית יש חלק שבנוי מעל פני הקרקע, כפי שראיתם. 4

 _______________________ ______________________________________?תפקידו של חלק זה

______________________________________________________________________________ 

 : מדדו את הטמפרטורה במקומות הבאים. 5

 . בתוך החלק הבנוי של קן הנמלה הבנאית. א

 . בתוך חור הקן הנוסף שזיהיתם. ב

 . על פני הקרקע. ג

 .טמפרטורת האוויר. ד

 :סכמו את הנתונים טבלה 

הטמפרטורה בקן 
 איתהנמלה הבנ

הטמפרטורה בתוך 
 חור הקן הנוסף

הטמפרטורה בפני 
 טמפרטורת האוויר הקרקע
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מה אפשר להסיק על תפקידו של החלק שבנוי מעל הקרקע בקן , על סמך מדידות הטמפרטורה. 6

 ________________________________________________________ ________?הנמלה הבנאית

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

 .בדופן הקן הפונה אל השמש) מ לערך" ס10X10בגודל (פתחו חלון , בהנחיית המורה. 7

 .צפו במתרחש.   א

 ... הריחו את הנייר. על פתח החלון למשך מספר דקות)  נייר טישואו(הניחו נייר סופג .   ב

 :סכמו את תצפיותיכם בטבלה      

 תצפיות בקן הנמלה הבנאית מאפיינים 

 הפרשת ריח חריף. 1
 

  פעילות הנמלים בקן. 2
 

כחות נמלים או ונ. 3
 רימות בתלולית עצמה

 

 
 

 

 _________________ ___?נה בניית הקן בצורה זועל אילו צרכים חיוניים של הנמלה הבנאית עו. 8

______________________________________________________________________________ 

  תקשורת-חלק ב 

 .נמלים והתבוננו בה מקרוב" שיירת"חפשו בשטח 

  ______________________?האם כל הנמלים נעות בכיוון אחד. 1

 ? עות הנמלים לשוב על עקבותיהן בדיוק באותו תוואי בו נעו בהלוךכיצד לדעתכם יוד. 2

_____________________________________________________________ 

 כך שהפלסטיק יחצה את , הניחו פיסת פלסטיק שקוף על גבי תוואי שביל הנמלים לרוחבו. 3

 _______________________________________________________: תארו את המתרחש. השביל

 
______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________ _______?כיצד אפשר להסביר את תצפיותיכם. 4

______________________________________________________________________________ 

 ___________________________) מהנייר הסופג הריח החריף :רמז(? כיצד מתקשרות הנמלים ביניהן. 5

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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שנונית
 חולות

 ? מתי פעילים בעלי החיים:5פעילות מספר                    

 
 ? מתי הם ניזונים? לים בעלי החייםיעמתי פ

 .חולותסביבת בבלילה נבחן מה קורה בואו ולענות על שאלות אלו כדי 

 . לפניכם נתונים שנאספו במשך לילה שלם בחולות יבנה

   .והסיקו מסקנותעבדו נתונים אלה באמצעות ההוראות המצורפות 

 

 דוח ריכוז תצפית בחולות יבנה לילה שלם

 

 17.4.02: תאריך

 1900: שעת החשכה

 0530:         זריחה

 אין ירח:     מצב ירח

 
 

 רישום בעלי החיים 
 

 עוצמת  'טמפ שעה
 רוח

שנונית  גרביל ירח
 חולות

נחש 
 חולות

 ארי חלזון נדל ציפור עקרב חיפושית
 נמל

 צב נחושית

מטר    2 190020
 לדקה

 1 2  1  2 1 3  4 3 אין

2000" 2 " 3 1 1  2       
2100" 1.5 " 1 1 2     2    
2200" 0.5 "     1  1 1    
2300" 1.5 " 4      1  1   
240019 0.5 " 2           
0100" " "            
0200" " "            
030018 1 " 1           
0400" 1 " 1           
0500" 1.5 " 2        1   
060019 1 "  2 1  1 1    3 1 
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 עיבוד הדוח

 םהפיזיקאלייניתוח הנתונים . א

 .בטבלהת רוח בהתאם לנתונים ש עקומות טמפרטורה ועוצמבאמצעות תוכנת מחשבערכו 

 . תארו את השתנות הטמפרטורה והרוח לאורך זמן המדידה

   ________?הייתה הטמפרטורה הגבוהה ביותרבאיזה שעה . 1

  __________?מתי הנמוכה ביותר. 2

  _______________?מתי הייתה עוצמת הרוח הגבוהה ביותר. 3

 
 )שנונית חולות, נחש חולות(ניתוח התנהגות הזוחלים . ב

פעיל מהן השעות בהן יהיה שערו ,  מעלות צלזיוס25-30טווח הטמפרטורה של פעילות זוחל .1

 ?זוחל

_________________________________________________________________________ 

 .  את זמני פעילות זוחליםעקומת הטמפרטורהרשמו על  .2

 _________________________________________________?האם הם מתאימים להשערתכם -

 
 )חרקים, חיפושית, עכביש, ינמלאר, עקרב, נדל(ניתוח התנהגות חסרי חוליות . ג

 .חוליותהאת זמני פעילות חסרי על עקומת הטמפרטורה רשמו  .1

 ______________________________ :חוליותווח הטמפרטורות בהן פעילים חסרי רשמו את ט .2

 ________________________________ :מנו גורמים שאינם אקלימיים לפעילות חסרי חוליות. 3

 . ירו את הקשר בין שעת הפעילות של חסרי חוליות צמחוניים וטורפיםהסב. 4

 ________________________________ ?מי פעיל זמן רב יותר •

 _______________________________________ ?באילו שעות •

 ____________ ?י גורמים אקלימיים"איזו קבוצה מוגבלת יותר ע •

 ______________________ : פותרים חסרי חוליות בעיות חום מנגנונים והתנהגויות בהםכתבו. 5

___________________________________________________________________________ 

 ניתוח התנהגותם של המכרסמים. ד

 .את פעילות המכרסמיםועל עקומת עוצמת הרוח עקומת הטמפרטורה רשמו על  .1

?איזה גורם משפיע יותר  .עוצמת הרוחטמפרטורה ולשר לבדקו פעילות המכרסמים בהק .2

 ___________________________________ 

 , בהנחה שמכרסמים צמחוניים ואוכלים בין השאר זרעים .3

 ____________ ?משפיע יותרזהו הגורם המדוע לדעתכם      

____________________________________________             

        ____________________________________________     

____________________________________________             
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 מיון בעלי חיים :6פעילות מספר                       

  
 

, נהוג למיין את בעלי החיים לא רק על פי תזונתם

אלא גם על פי תכונה פנימית שאינה נראית לעין 

, על פי ניסיוננו אנו יודעים. היא נוכחות עצמות בגוףו

. לצפרדע ולדג יש עצמות, לעכבר, לדרור, כי לאדם

לחילזון , לחגב, לשחאורית, לעקרב, לעומת זאת

 .ולשלשול יש גוף רך חסר עצמות

על פי תכונה פנימית זו נהוג למיין את כל בעלי 

 : החיים לשתי קבוצות גדולות

 . ה זו שייכים כל בעלי החיים שאין בגופם עצמות לקבוצ–חסרי חוליות 

 . עצמות שייכים כל בעלי החיים שבגופם יש  לקבוצה זו–חוליות -בעלי
 

 :  חסרי החוליות

. רוב בעלי החיים בעולם שייכים לקבוצת חסרי החוליות וישנם מיליוני בעלי חיים השייכים לקבוצה זו

 .החוליות מתמיינים למחלקותחסרי 

 המחלקה ימנים מאפייניםס דוגמאות

. גופם גלילי ומחולק לטבעות שלשול
 . נושמים דרך העור

תולעים 

 .טבעתיות

. רגליהם פרוקות. לגופם שריון .עכביש, עקרב שחור
בראש . בעלי ארבע זוגות רגלים

  .זוג עיניים

 עכבישיים

 .מרבה רגלים
 

גופם מורכב . בעלי שריון
לכל . ממספר רב של פרקים

בראש .  רגלים או יותרפרק זוג
 .זוג עיניים

 מרבי הרגלים

גופם מורכב . בעלי שריון .פרפר, שחאורית
בחזה שלושה . חזה ובטן, מראש

. בראש זוג עיניים. זוגות רגלים
 . חלקם מעופפים ובעלי כנפיים

 חרקים

 חלזונות . הקונכיילרב מכוסה . גופם רך דרחול
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הוסיפו את בעלי החיים הבאים לטבלה במחלקה רכם והיעזרו במקורות מידע זמינים עבו. 1

מּוִשׁית ַהֶשַׁבע , נדל, בתןצ, דבורת הדבש, פרפר לבנין הכרוב, עקרב צהוב :המתאימה

 .ארבה, חרגול, )רבנו-פרת משה(

 : בעלי חוליות

 . חוליותלפניכם מיונם של בעלי . ם למחלקותגם בעלי החוליות מתמייני

 מחלקה םסימנים אופייניי דוגמאות

. נושמים בעזרת זימים. בעלי סנפירים .קרפיון

 . חיים במים

 דגים

. בעלי גלגול מלא. עור חשוף דק ולח קרפדה

 .הראשון חי במים

 חיים-דו

גוף . בעלי רגלים קצרות או מנוונות 

 .עור יבש, מכוסה קשקשים

  

 זוחלים

מטילי . בעלי מקור. גוף מכוסה נוצות .דרור

 . ביצים

 עופות

, גרביל חולות, אדם

 .שועל

 

  

בדרך כלל בעלי ). פרווה(בעלי שיער 

מיניקים צאצאים . אפרכסות אוזניים

 . בחלב

 יונקים

 

, כרוון, עורב אפור,  ירבוע:הוסיפו את בעלי החוליות הבאים לטבלה במחלקה המתאימה. 2

 . צופית, אדום-בז, צבי, שנונית חולות, נחושית, קטןעכן , חוגלה
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 !רגע חושבים        

חושבים על מיוןחושבים על מיוןחושבים על מיון: : : 777פעילות פעילות פעילות                                                                 

  

 : יום למקרים שבהם נוהגים למיין-רשמו חמש דוגמאות מחיי היום. 1

 _____________________________________________________________________. א

 _____________________________________________________________________. ב

 _____________________________________________________________________. ג

 ______________________________________________________________________.ד

 _____________________________________________________________________. ה

 : הבאיםםהמאפייניהרשימה ומלאו לגביה את מדוגמא אחת בחרו . 2

 ________________________________________________________________: הדוגמא

 ):?מה היתרון של המיון במקרה שבחרתם(? מדוע נוהגים למיין במקרה זה. א

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 ?)מהן קבוצות המיון(לפי מה ממיינים במקרה זה . ב

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

____________               _________________?___________מדוע ממינים דווקא לפי קבוצות אלו. ג

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 ___________________________________:הסבירו? אם ניתן למיין אחרת במקרה זהה. ד

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________      

 ?מה מהשותף לכולם.  הכיתה את הדוגמה למיוןכל קבוצה תציג בפני                
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 :קראו את הקטע הבא והשיבו על השאלות. 3

  אבי שיטת המיון של יצורים חיים-קרלוס לינאוס 

. 18-שחי במאה ה , היה חוקר טבע ורופא שוודי(1707-1778)קרלוס לינאוס 

פי -על, )הוא התמקד במיון צמחים(לינאוס פיתח שיטה למיון של יצורים חיים 

באמצעות שיטת המיון של לינאוס משייכים גם היום . עקרונות של דמיון ושוני

 . מאפיינים דומיםיים ויצורים אחרים לקבוצות בעלות בעלי ח, צמחים

הוא יחידת המיון !)  לא זכר או נקבה– (species המין ,בשיטה המיון של לינאוס

 לים בתכונות הנבד, מספר מינים בעלי כמה תכונות משותפות. הבסיסית

. סדרהמאוגדות ל מספר משפחות. משפחהמספר סוגים מאוגדים ל. סוגשייכים לאותו , אחרות

 . ממלכה ומספר מערכות למערכהמספר מחלקות מאוגדות ל. מחלקהמספר סדרות מאוגדות ל

מדענים ). תורת המיון( סיסטמאטיקה -הענף העוסק במיון יצורים חיים על פי תכונותיהם נקרא 

אברים , כגון אברים בעלי מבנה דומה, קים בסיסטמאטיקה נעזרים בתכונות שונות כדי למייןהעוס

 .ממצאים ממאובנים ועוד, דרך הרבייה, דרך ההזנה, בעלי תפקוד דומה
 

 ממלכת בעלי החיים לדוגמה:ממלכה                                                                                             

 

 מערכת בעלי החוליות (מיתרניים)מערכה                                                                                            

                                                                                                                                         

 מחלקת היונקים                                                                                 מחלקה                        

מיון היצורים החיים                                                         
 סדרת מכפילי פרסה                                                                                  סדרה                        

                                                                                                                                 

                                                                                 

 משפחת הפרייםמשפחה                                                                                                      
                                                                               

  
 סוג    צביסוג                                                                                                                     

 

                                                                                     
  מין צבי מצוימין                                                                                                                   

 

 

   ______________________________?   הסבירו על מה מבוססת שיטת המיון שפיתח לינאוס. א3

______________________________________________________________________________ 

 )?ת המיוןמטר ימה(? חשבו והסבירו מדוע היה צורך לפתח שיטת מיון של יצורים חיים. ב3

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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 ....חושבים על מה שלמדנו                  
 

 מיון                                            

                                                                                                                    

                                                          

   

                                              

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ? באילו מקרים? תי למייןמ
_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

 ?מה היתרונות? למיין מהל
_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

 ?למיין יךא
_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 
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    למורה למורה למורה---חושבים על מיון חושבים על מיון חושבים על מיון                      

  

מקבצים פריטים לקבוצות ,  יוצרים קטגוריות על בסיס מכנה משותףבאסטרטגיית מיון

השימוש באסטרטגיית מיון נעשה במטרה לקשור בין . רהעל פי תכונותיהם ובהתאם למט

מידע חדש לבין תבחינים מוכרים או לארגן פריטי מידע ולהכלילם בעזרת יצירה של 

שקטגוריות המיון , יש להקפיד. המיון מאפשר הבנה וארגון של המידע. קטגוריות חדשות

 . יאפשרו שיוך של כל פרטי המידע, שהוגדרו

 . אינו מוגדר חשיבה מסדר גבוה, ידע לקטגוריות נתונות שיוך מ!חשוב לציין

 

, תימ -א " אסטרטגי מל-ידע מטה (מיוןיחידה זו נועדה להבנות ידע על אודות אסטרטגיית 

פעילות לימודית בה   את היחידה ניתן לשלב בכל.)יך להשתמש באסטרטגיהאמה ול

ניתן . ולהוביל לדיון באסטרטגיההיחידה נועדה ליצור גירוי ראשוני . תלמידים נדרשים למיין

לאחר הבניית הידע על . ובהקשרים בהתאם לשכבת הגיל להרחיב ולהעמיק בדוגמאות

חשוב לחזור לפעילות הלימודית ממנה יצאנו ליישם את האסטרטגיה באותה פעילות , מיון

להעלות למודעות את השינוי שחל , כלומר. ולדון בשינוי שחל אצלנו בעקבות הלמידה

יה חשוב ליישם את האסטרטג, כן כמו . מיוןבה שלנו בעקבות הבניית הידע על בחשי

ובתחומי דעת )  העברה קרובה-בנושאים אחרים במסגרת שיעורי מדעים (בהקשרים שונים 

תוך שיתוף פעולה )  העברה רחוקה-' ספרות וכו, ך"תנ, גיאוגרפיה, היסטוריה(אחרים 

 .  מתחומי דעת שוניםובניית תוכנית עבודה מוגדרת עם מורים
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 מגוון מינים והתאמתם לסביבה: 'פרק ב
, החיפושיות, הציפורים. כל מה שיצורים חיים זקוקים לו כדי לחיות ולהתרבות מצוי בסביבה

,  לדוגמה,אבל לכול ידוע כי ציפור.  נושמים אוכלים ומתרבים והאדםהדגים, השבלולים, העכברים

כל  .מיוחדים לו כיםָרצלכל יצור  .מהדג או מהצמח, יפושיתמהח, לדברים שונים מהאדם זקוקה

 .  שלוכיםָרהציצור מתקיים בסביבה שיכולה לספק את כל 

שונים מצליחים להתקיים   נובע מכך שיצורים- צמחים ובעלי חיים -הִמגוָון העצום של יצורים חיים 

 . ולהתרבות הודות להיותם מותאמים לסביבה שבה הם חיים

              

 . קיומו של יצור חיהמאפשרים אתסביבת חיים היא צירוף של מספר מרכיבים 

 
 

 

 

 ?ביבת כדור הארץמה הם המרכיבים של ס :8 פעילות         
 

ערכו רשימה של צאו לחצר בית הספר ו. 1

 .  בסביבתכם הקרובהפריטים

 .הם חלק מכדור הארץש פריטים  ליד√ו  ציינ

 

  כדור הארץ והביאודוגמאות של מרכיביו אספ

 .אותן לכיתה
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שמתם בעמוד  את החומרים שאספתם ואת הפריטים שרמיינו לכמה קבוצות מיון כרצונכם. 2

 .למטהש היעזרו בטבלה .הקודם

 שבכל עמודה את כל השורותלא  ו)קבוצות מיון (אין צורך למלא את כל העמודות

  ! )טור(

 

               

 4קבוצת מיון 

 כל הפריטים
 :בקבוצה זו הם

  
___________________ 

 3קבוצת מיון 

 כל הפריטים
  :בקבוצה זו הם

 

___________________ 

 2קבוצת מיון 

 יטיםכל הפר
  :בקבוצה זו הם

 

___________________ 

 1קבוצת מיון 

 כל הפריטים
 : בקבוצה זו הם

 

___________________ 

1. 1. 1. 1. 

2. 2. 2. 2. 

3. 3. 3. 3. 

4. 4. 4. 4. 

5. 5. 5. 5. 

6. 6. 6. 6. 

7. 7. 7. 7. 

8. 8. 8. 8. 

9. 9. 9. 9. 
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. יותר מהאחרות" נכונה" אחת מהן  לאאף. קבוצה של חומרים או פריטיםון  למי שונות דרכיםיש. 3

 . באאחת הדרכים למיון מודגמת בתרשים ה

 שציינתם נסו למיין שוב את החומרים והפריטים ותרשים היעזרו ב   -

 

 

 

 

 

 ים את כדור הארץהחומרים הבונ

חומרים טבעיים
 חומרים מעשה ידי האדם

 )תוצרים טכנולוגיים(

מעולם החיחומרים 
 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

מעולם הסלעחומרים
 

_____________________________________________________________
 

_____________________________________________________________
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  ניתוח תמונה-  כדור הארץסביבת                  

 :במילים ותנו שם לתמונהו אותה תארהיטב בתמונה שלפניכם התבוננו . 4

         

   :::שם התמונה שם התמונה שם התמונה 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   _______________________________________________________________________________________________________________________________________                     :::תיאור התמונהתיאור התמונהתיאור התמונה

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

            ____________________________________________________ 
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    הארץ  הארץ  הארץ ---מערכות כדורמערכות כדורמערכות כדור                                                                        

   : : : )))כדורכדורכדור===ְסֶפָרה ְסֶפָרה ְסֶפָרה (((ְסֶפרֹות ְסֶפרֹות ְסֶפרֹות מערכות המכונות מערכות המכונות מערכות המכונות ארבע ארבע ארבע לחלק את כדור הארץ ללחלק את כדור הארץ ללחלק את כדור הארץ למקובל מקובל מקובל 

   ...את כדור הארץאת כדור הארץאת כדור הארץשל גזים המקיפה של גזים המקיפה של גזים המקיפה ַמֲעֶטֶפת ַמֲעֶטֶפת ַמֲעֶטֶפת    :::ת האווירת האווירת האווירמערכמערכמערכ   ---   ָהַאְטמֹוְסֶפָרהָהַאְטמֹוְסֶפָרהָהַאְטמֹוְסֶפָרה

, , ,  ימים ימים ימים,,,אֹוְקיָנֹוִסיםאֹוְקיָנֹוִסיםאֹוְקיָנֹוִסים, , , הארץהארץהארץ   שבכדורשבכדורשבכדור   וי המיםוי המיםוי המיםקוֵקֵוקֵוכל ִמכל ִמכל ִמ   ::: המים המים המיםתתתמערכמערכמערכ   ---   )))מיםמיםמים= = = ִהיְדרֹו ִהיְדרֹו ִהיְדרֹו (((   ַהִהיְדרֹוְסֶפָרהַהִהיְדרֹוְסֶפָרהַהִהיְדרֹוְסֶפָרה

   . . . בבב"""אגמים וכיואגמים וכיואגמים וכיו, , , נהרותנהרותנהרות

   ...ְּכַלל הסלעים והקרקעות הבונים את כדור הארץְּכַלל הסלעים והקרקעות הבונים את כדור הארץְּכַלל הסלעים והקרקעות הבונים את כדור הארץ   :::סלעיםסלעיםסלעים ה ה התתתמערכמערכמערכ   ---   )))אדמהאדמהאדמה =  =  = אֹואֹואֹוּגֵּגֵּגֵ(((   ַהֵּגאֹוְסֶפָרהַהֵּגאֹוְסֶפָרהַהֵּגאֹוְסֶפָרה

המתקיימים על פני כדור המתקיימים על פני כדור המתקיימים על פני כדור       ִמכלול היצורים החייםִמכלול היצורים החייםִמכלול היצורים החיים   ::: החיים החיים החייםתתתמערכמערכמערכ   ---) ) ) חייםחייםחיים= = = יֹוס יֹוס יֹוס ּבִּבִִּב ( ( (ַהִּביֹוְסֶפָרהַהִּביֹוְסֶפָרהַהִּביֹוְסֶפָרה

   ...הארץהארץהארץ

   

   : : : רכות כדור הארץרכות כדור הארץרכות כדור הארץמעמעמע   לללשששהוסיפו ציור או תמונות משלכם הוסיפו ציור או תמונות משלכם הוסיפו ציור או תמונות משלכם . . . 555
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   הארץהארץהארץ---מעבר של חומרים ושל אנרגיה בין מערכות כדורמעבר של חומרים ושל אנרגיה בין מערכות כדורמעבר של חומרים ושל אנרגיה בין מערכות כדור                                       

של חומרים של חומרים של חומרים מעבר מעבר מעבר בבב   הכרוכיםהכרוכיםהכרוכים   )))יחסים הדדייםיחסים הדדייםיחסים הדדיים(((מים יחסי גומלין מים יחסי גומלין מים יחסי גומלין יייייימתקמתקמתקהשונות השונות השונות בין מערכות כדור הארץ בין מערכות כדור הארץ בין מערכות כדור הארץ 

         :::מחזור המים בטבעמחזור המים בטבעמחזור המים בטבע, , , למשללמשללמשל. . .  בניהן בניהן בניהןשל אנרגיהשל אנרגיהשל אנרגיהווו

 

יה בין מערכות או של אנרג/למעבר של חומרים ונוספות הביאו דוגמאות היעזרו במקורות מידע ו. 6

 ________________________________________________ _____________:כדור הארץ השונות

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 . רגיה בין מערכות כדור הארץ את מעבר החומרים והאנ5הוסיפו לציור שלכם בסעיף . 7
 

מערכת החי , )הגאוספרה(בא מייצג מעברי חומר בין מערכת הסלעים הבעמוד האיור . 8

 של המשפט המתאר האותציינו על גבי כל חץ את  ).ההידרוספרה(ומערכת המים , )הביוספרה(

 :מתוך הרשימה הבאה, את מעבר החומר המתאים

 .גדילתם לצורך שבקרקע) מלחים( במינרלים צמחים של שימוש. א

 .הים במי שמקורם ממינרלים ימיים חיים בעלי של) שיניים/עצמות/ותקונכי (שלדים בניית. ב

 צור, קירטון, גיר כגון( לסלעים והפיכתם, הים קרקעית גבי על חיים בעלי של שלדים הצטברות. ג

 .)ופוספוריט

 .נחלים באמצעות הים אל התוצרים והובלת, חשופים סלעים של ופירוק המסה. ד
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עלולה להוביל לפגיעה ) למשל, זיהום מים( ערכת אחת של כדור הארץ הסבירו מדוע פגיעה במ. 9

   ? במערכות נוספות של כדור הארץ

  __________________________:ותאהביאו דוגמהיעזרו במקורות מידע ו

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

להוביל לפגיעה במגוון עלולה ) אחת או יותר(ת כדור הארץ הסבירו כיצד פגיעה במערכו. 10

 _______________________________ :היעזרו במקורות מידע והביאו דוגמאות?  בטבעהמינים

___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

הכוללת את , "הטבע"אותה אנו מכנים , אחת מערכת אקולוגיתלמעשה הארץ שלנו הוא -כדור

הגאוספרה , האטמוספרה(המרכיבים הדוממים את כלל ו) הביוספרה(כלל היצורים החיים 

המרכיבים החיים במערכת  .מקיימים ביניהם רשת מסועפת של יחסי גומליןה) וההידרוספרה

המרכיבים הדוממים במערכת האקולוגית ). חיים= ביוס  (ביוטייםמרכיבים האקולוגית נקראים 

 ).לא חיים (מרכיבים אביוטייםנקראים 
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 מערכות כדור הארץאדם השפעה מכרעת על לפעילות ה
ר יות(וסייה אוכלהקצב מהיר של גידול מ נובעות הארץ-האדם על מערכות כדור השפעות

  .טכנולוגיתתעשייה וה ה ומהתקדמותטבעיתר של משאבי  מניצול, !)אוכלוסייה יותר צריכה

וגזים מזהמים  CO2)( חמצני-ת פחמן דופליטמכתוצאה נגרמת עליית הטמפרטורה בעולם , למשל

משריפת יערות באזורים מסוימים ושימוש רב בדלקים  ,)''אפקט החממה''( לאטמוספרה אחרים

  .באזורים אחרים

הזרמת שפכים , גשריםהקמת סלילת כבישים , בניה כתוצאה מתהליכי סביבהה משנה אתהאדם 

מיני הכחדה של ללדלדול או הדייג והחקלאות גורמים , הציד. ועודכריתת יערות , למקורות מים

חומרי דשן שאינם מתכלים וכן , )לא טבעיים(מלאכותיים חומרים האדם מפתח . יצורים חיים

 .  לפגיעה ביצורים חייםמוביליםסביבה ולשינויים ב רמיםהגו ,הדברהו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אגמון החולהנוטריה ב
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ייבוש עמק (הסביבה בישראל להשפעת האדם על בחרו דוגמה אחת . רו במקורות מידעהיעז. 11

  _____________________: קצרהתארו אותה בו )ב"המלח וכיו-ניצול ים, זיהום נחל הקישון, החולה

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                               אגמון החולה
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על  שאלות מה שיותרכונסו לשאול , הארץ-ובמערכות כדורשוב בחומרים שאספתם  התבוננו. 12

 :השאלה הבאות עזרו במילותיה. ומרכיביחומרי כדור הארץ ו

 ?מתי? היכן? האם? איזה? כמה? מה? כיצד? מדוע

 

 

 

 

 . לענות על חלק מהןאנו יכוליםונבדוק אם , נחזור לשאלות אלובמהלך הלימודים 
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   !רגע חושבים         
         

                                                                                      חושבים על שאילת שאלותחושבים על שאילת שאלותחושבים על שאילת שאלות: : : 999פעילות פעילות פעילות 
  

 מילות שאלה: שלב א

   _______________________? מי? מה  : העולות על דעתכםמילות השאלהכתבו את כל 
 

כדי לשאול שאלות העוזרות למצוא מידע מסוים יש .  מסוימתלמטרהכל שאלה מכוונת 

 .במילות השאלה המתאימותלהשתמש 

  

  מטרת השאלההקשר שבין מילת השאלה לבין: בשלב 

 . לפניכם רשימה של מטרות שאלה ורשימה של מילות שאלה

 : מילות השאלה המתאימות להלכלחברו בקו את מטרת השאלה . 1

 מילות שאלה  מטרות שאלה

 ?כמה .שאלות המכוון לזמן •

 ?היכן/ ? איפה .מקום) למציאת(שאלות המכוונות לאיתור  •

 ?מדוע .שאלות המכוונות להגדרת דברים •

 ?כמה .ת המכוונות לאיתור סיבהשאלו •

 ?כיצד/ ? איך .שאלות המכוונות לאיתור צורה ואופן •

 ?מתי .שאלות המכוונות לאיתור כמות •

 . כםהשוו את התוצאות העבודה שלכם לתוצאות העבודה של חברי. 2
 

 ?כיצד להתמקד בנושאים המעניינים אותי: גשלב 

 שמש כדי להגדיר את העובדות המעניינות אתכם השתמשו ב

 ).האסוציאטיביות" (המחשבה החופשית"

 .כתבו במרכז האליפסה שלמטה את נושא המפתח שבו אתם מתעניינים. 1

 .בקצות הקווים היוצאים מן האליפסה כתבו נושאי משנה שונים המתקשרים לנושא המרכזי. 2

 

 הבאים) הקשרים(ייתכנו נושאי משנה , "חולות" לנושא מפתח :דוגמה

 

 



 
    טיוטא  כל הזכויות שמורות  ©
 
 

35

 

 

 

מוזמנים לעשות זאת בדף נפרד באמצעות תוכנת , ממוחשבת" שמש"ים המתעניינים להכין תלמיד

 .מחשב

 

 

 

 

 

 

 יצירת שאלה: שלב ד

 . שהכנתם ומילת שאלה מהרשימה שלכם" המושגיםשמש"בחרו נושא משנה אחד מתוך  .1

 ___________: מילת שאלה     ______________________: הנושא 

 ______________________________: הנושא ומילת השאלה שבחרתםשאלה בעזרת ו נסח .2

___________________________________________________________________________ 

 :נוכל לשאול, מה ואת מילת השאלה רותםאם נבחר את הנושא : דוגמהל

 שאלה מילת השאלה הנושא

י לחיות באזור מה הם הצרכים שהרותם זקוק להם כד מה רותם

 ?החולות

 ?מה הן תכונות הרותם המאפשרות לו לחיות בחולות: או

 

מגוון מינים 
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 .בחרו בכל פעם מלת שאלה אחרת. 1-3חזרו על סעיפים  .3

מילת  הנושא
 השאלה

 שאלה

   

   

   

   

   

   

 

 

 מאוסף השאלות הכללי" פוריות"מיון שאלות : השלב 

 ).תהליך למידה( עובדות היא שאלה המובילה להעלאת" פורייה"שאלת 

 :ם בסעיף הקודם בעזרת ההיגדים הבאיםמבין השאלות שניסחת" הפוריות"אלות  את השמיינו. 1

 ."פורייה"תשובה חיובית מעידה על שאלה ההיגדים מנוסחים כך שכל 

 □לא  □כן  ?האם התשובה לשאלה אינה ידועה לכם מראש. א

 □לא  □כן  ?האם ניסוח השאלה ברור. ב

 □לא  □כן  ?ם השאלה שכתבתם ברורה ומכוונת לנושא מוגדרהא. ג

 □לא  □כן  ?האם השאלה דורשת איסוף חומר. ד

 □לא  □כן  ?האם יש מה לחקור. ה

 □לא  □כן  ?האם השאלה מובילה להכנת תוצר כלשהו. ו

 □לא  □כן  ?האם אתם חושבים שהשאלה מעניינת. ז

 □לא  □כן  ?העמיקהאם השאלה מובילה לחשיבה המכריחה אתכם ל. ח

 □לא  □כן   האם אפשר לשנות את ניסוח השאלה כדי שתוביל לחקר . ט
   ?שתהיה ברורה יותר או כדי    

 

, או מחקו אותן" פוריות"את השאלות הלא " תקנו", שבדקתם את כל השאלותלאחר עכשיו . 2

 ".הפוריות"והציגו על גבי בריסטול בכיתה את השאלות 

 

 :שאילת שאלות"ות שלבי רכישת מיומנ

 "שמש המחשבה החופשית"כתיבת הקשרים באמצעות  .1

 .בחירת מילת שאלה ועובדה וניסוח שאלה על פיהן .2

 "פוריות"ולשאלות שאינן " פוריות"מיון השאלות לשאלות  .3
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    למורה למורה למורה---   שאילת שאלותשאילת שאלותשאילת שאלותחושבים על חושבים על חושבים על                   

  

בסוגיות או , וסקות בתופעותהעפוריות ח שאלות נועדה לנס שאילת שאלותאסטרטגיית 

 שאילת שאלותהשימוש באסטרטגיית  .חקרתהליך בדילמות בהן נדרש המשך בירור או 

ע או לתופעה המזמנת המשך ברור או להניע לתגובה פעילה בהתייחס למידנעשה במטרה 

יות שאין לגביהן תשובה ברורה נטייה להתמודד עם סוגבלומד את הלפתח ובמטרה , חקר

 .תמשמעי-וחד

 

 אסטרטגי -ידע מטה (שאילת שאלותיחידה זו נועדה להבנות ידע על אודות אסטרטגיית 

פעילות   את היחידה ניתן לשלב בכל.)יך להשתמש באסטרטגיהאמה ול, תימ -א "מל

היחידה נועדה ליצור גירוי ראשוני . פוריות  שאלותלשאוללימודית בה תלמידים נדרשים 

ובהקשרים בהתאם לשכבת  ן להרחיב ולהעמיק בדוגמאותנית. ולהוביל לדיון באסטרטגיה

חשוב לחזור לפעילות הלימודית ממנה , שאילת שאלותלאחר הבניית הידע על . הגיל

. יצאנו ליישם את האסטרטגיה באותה פעילות ולדון בשינוי שחל אצלנו בעקבות הלמידה

 הידע על להעלות למודעות את השינוי שחל בחשיבה שלנו בעקבות הבניית, כלומר

בנושאים (יה בהקשרים שונים חשוב ליישם את האסטרטג, כן כמו . שאילת שאלות

, היסטוריה(ובתחומי דעת אחרים )  העברה קרובה-אחרים במסגרת שיעורי מדעים 

תוך שיתוף פעולה ובניית תוכנית עבודה )  העברה רחוקה-' ספרות וכו, ך"תנ, גיאוגרפיה

 . ניםמוגדרת עם מורים מתחומי דעת שו
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   : : : 101010פעילות מספר פעילות מספר פעילות מספר                            
      

   הסביבה הטבעית של אזור המגורים שלנוהסביבה הטבעית של אזור המגורים שלנוהסביבה הטבעית של אזור המגורים שלנו            
 
 

 

 . מיצורים חיים ומחומרים טכנולוגיים,  מורכבת מחומרי כדור הארץסביבה למדנו כי

 . תבחנו את הסביבה הטבעית הקרובה לאזור המגורים שלכםבפעילות זו

 

 ___________ ____________?ל אזור המגורים שלכםכיצד לדעתכם נראית הסביבה הטבעית ש. 1

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 _____________________ ______:הסבירו? האם חשוב לדעתכם להכיר את הסביבה הטבעית. 2

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 להבין ולדעת את  האדם)רצה מאוד (ומעולם שאףמאז 

והוא (קיומו של האדם היה ועודנו . העולם הסובב אותו

מהטבע הוא משיג את . תלוי בסביבתו הטבעית) עדיין

אין להתפלא כי כוחות . את לבושו וחומר למגורים, מזונו

הטבע ותופעות החיים סביבנו מעוררים את סקרנותנו 

 . נווהתפעלות
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 דף הנחיות ליציאה לשטחדף הנחיות ליציאה לשטחדף הנחיות ליציאה לשטח

 נעלי הליכה סגורות  

 כובע  

 יהי מים לשת עםבקבוק 

 שקית אשפה 

 :חובהציוד 

 

  
 .סיכום להגיש דוח אתם צריכיםהסיור הוא פעילות לימודית בשטח שבסיומה    !
 

  מצע קשיח לכתיבה 

  ודפיםכלי כתיבה 

 מצלמה 

 כלי איסוף 

 שקיות ניילון 

 :חומרים לעבודה בסיור

 

 

כך שאחרים יוכלו , הסביבה טבע ושומרי סביבה עליכם לשמור עלכחובבי 

 .  וללמוד בה גם לאחר שתעזבו את השטח ממנהליהנות

 : הבאיםכללי ההתנהגותלשם כך עליכם להקפיד על 

 . אין להשאיר זבל או כל פריט אחר בשטח .1

 .לפח הזבל הקרובזרקו אותם  פריטים מיותרים לתיק ווהכניס    

 .דו על חבישת כובע ועל שתיית מים בכמות רבההקפי .2

 .אסור לפגוע בבעלי חיים ובצמחים .3

 אך יש להקפיד לשחרר,  לכידה של בעלי חייםבאמצעותאפשר לערוך תצפיות גם  .4

 ).הספר-תולא על יד חצר בי ( שלהםגידולה תים לאחר התצפית בבאות

אסוף בעזרת את בעלי החיים יש ל. אסור לגעת בבעלי החיים בידיים חשופות .5

 .עקרבים ונדלים, יש להימנע מאיסוף נחשים. המלקטים בלבד

 .צמחים מוגנים צלמו בלבד.  מוגנים ניתן לקטוף ענף לדוגמהשאינםמצמחים  .6

רעש ותנועה חשודה עשויים . אתם עורכים תצפיות על בעלי חיים בסביבתם הטבעית .7

הנות מהסיור הקפידו על כדי לי. לגרום לכך שבעלי החיים יסתתרו ולא תוכלו לראותם

 .תנועה שקטה ורגועה שלא תפריע לבעלי החיים

 מתאימיםשמירה על כללי התנהגות 

 .היא תנאי להצלחת הסיור ולהנאה ממנו
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 מבט אל הסביבה . א

 ).היעזרו במורה בעת הצורך(הספר -נסו לזהות בשטח את הכיוון של בית .1

 .אתם מכיריםש) מקומות מיוחדים(נסו לזהות בשטח אתרים  .2

 ________________    _____________________________________: ו אותםרשמ 

_______________________________________________________________ 

 ).בדקו את התשובות שלכם עם המורה(

 . מזרח ומערב, דרום,  צפון:נסו לזהות בשטח את הכיוונים .3

 _______________________________________:  מה אתם רואיםה בקצרותארהתבוננו סביב ו .4

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 :נסו לתאר בציור את מה שאתם רואים .5
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 מיון ראשון. ב

 כתבו את כל אחד מהחומרים השייכים לסביבה בה . 1

 : ברשימה המתאימה לו, אתם נמצאים    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

העדויות לקיומם את , יוסֶפרה והִבֵגאֹוְסֵפָרהצלמו או ציירו את העדויות לקיומם של החומרים מה. 2

 . האדםעדויות לפעילותאת השל בעלי חיים ו
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 שאילת שאלות. ג       

היעזרו במילות השאלה . ארבעת המרכיבים שזיהיתם בסביבה שאלות לגבי כמה שיותר נסחו

 ?מתי? היכן? האם? איזה? כמה? מה? כיצד? מדוע : הבאות
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 "אלבום התמונות שלי" . ד          
  

 : באופן הבאה באזור הסיורהראשונ) ההסתכלות(של ההתבוננות  דוח סיכוםהכינו 

 .הדביקו את התמונות שצילמתם והציורים שצירתם. 1

 .ציור במילים/תארו כל תמונה.  2

 .נסו לכתוב סיפור המקשר בין התמונות שצילמתם.  3

 

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

: תאור את התמונה
________________
________________

: תאור את התמונה
________________

________________

: תאור את התמונה
________________
________________

: תאור את התמונה
________________
________________

 : 3תמונה 
בעלי חיים  עדויות לקיומם של

 )ביוספירה(בסביבה 
 

 : 1תמונה 
כדור הארץ  חומרי תשתית

 בסביבה הטבעית) גאוספרה(

 : 2תמונה 
 )ביוספירה(צמחים בסביבה 

 : 4תמונה 
עדויות לפעילות 
 האדם בסביבה 
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 ?למה זקוקים יצורים חיים: 11מספר פעילות                       

 

 .יתם בסיור לסביבה הטבעית בעלי חיים כמו חיפושית וציפורבוודאי זיה

 . האדםציפור הדרור ו, במקורות מידע וערכו השוואה בין הצרכים של החיפושיתהיעזרו . 1

 צורכי החיפושית צורכי ציפור הדרור צורכי האדם

   

   

   

   

   
 

 

 כתבו בעמודה .רכי הקיום שלווצכל  את שתספק לו חיות בסביבת חייםכל יצור חי בוחר ל. 2

 . על הדרור ועל האדם, מאלית של הטבלה מרכיבי סביבה המשפיעים על החיפושיתֺהש

 יצורים חיים מרכיבי סביבה המשפיעים על בעל החיים

 חיפושית 

 דרור 

 אדם 

 
 _____________?  היצורים החייםשל כל מרכיבי הסביבה ההכרחיים לקיומם ,לדעתכם, הםה מ. 3

______________________________________________________________________________ 

 ___ ________________?קרקע וטמפרטורה, אוויר, מים, אור: מה משותף למרכיבי הסביבה. 4

______________________________________________________________________________ 

 _________________________________? םָדם וָארוֶת, רגולי סביבה כמו ַחמה משותף למרכיב. 5

______________________________________________________________________________ 

 ___________: הסבירו? לסביבה) נותנים(יבה או מעניקים יצורים בסביבה מקבלים מהסבהאם . 6

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

 :כוםיס

 . בה יצור זה יכול להתקייםש סביבה  היא של יצור חיסביבת חיים. 1   

 .חיר היצולמרכיבים ההכרחיים בנויה ממספר  זו סביבה       

 .ת החיים שלוסביבמוהוא מקבל אותן , לכל יצור חי דרישות משלו. 2   

 . חיים ולמרכיבים דוממיםרכיבים מרכיבי הסביבה המשפיעים על יצור חי למ למיין את אפשר. 3   
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 ?ולמה אני זקוק: 12פעילות                           
 
 
 . שונים חייםכל אדם צורכיל
 
 : ם רגיל בסביבת הבית ובית הספרחשבו על סדר יו .1

 ________________________________________?  במהלך היוםעושיםפעילויות אתם אילו  

 _____________________________________? ו פעילויות אלעשותלמה אתם זקוקים כדי ל 

 __________________________________________?ומה הם הצרכים שלכם בהקשרים אל 

   

" צרכים"הם המה ( שלכם יום-םאתם זקוקים להם בחיי היוש פריטים וחומרים 10 -ו ככתב. 2

   _______________________________________________________________________: )שלכם

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 .  על פי סדר חשיבותםכם את הצרכים שלמיימו. 3

   יכול לוותריאיננצורך שעליו  לוותראני יכול צורך שעליו 
 )צורך קיומי(

 שתייה צפייה בטלוויזיה
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הגיע להסכמה לגבי  חמשת הדברים ונסו ל ערכו דיון בזוגות ,הלאחר שמילאתם את הטבל. 4

 .  להם זקוקהחשובים ביותר שהאדם

 :של הטבלה הבאה ) בטור הימני(רשמו אותם בעמודה הימנית 

 ? לי ולחברימאודמה חשוב  ? לרוב חברי הכיתהמאודמה חשוב 
  

  

  

  

  

 

 הצרכיםרשמו את חמשת  .יום האדם ערכו דיון כיתתי בשאלה אילו צרכים הכרחיים לק.5

 . בעמודה השמאלית של הטבלה שלמעלה,החשובים ביותר לדעת רוב תלמידי הכיתה

: הכיתה  חברילרוב לבין הצרכים שנראו חשוביםלכם ים חשובהצרכים שנראו ערכו השוואה בין . 6

___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________ __?מפעילות זומה אתם מסיקים . 7

 ___________________________________________________________________________ 

 : הבאים) הקריטריונים(נים ַח את הצרכים אותם ציינתם קודם לכן על פי שני התְּבמיינו. 8

 . ) הפיזייומנובקקשורים (קיומנו חשובים להצרכים  

 . )ומהבספורט וכד, קשורים בתרבות (חשובים לקיומנושאינם צרכים  

 קיומייםצרכים  שאינם קיומייםצרכים 
 

 משחק כדורגל: לדוגמה
 

 מזון: לדוגמה
  

  

  

 
  .)?למה זקוקים יצורים חיים (1השוו בין תוצאות פעילות זו לפעילות . 9

 ____________________________? כים של בעל חייםמה ההבדל בין צרכים של אדם לבין צר

___________________________________________________________________________ 

 _______________ ______?מי עשוי למלא לכם צרכים אלו, לכם כבני אדם יש צרכים מיוחדים. 10

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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 מה אני מקבל מהסביבה            

 ?ומה אני נותן לסביבה

 

 . לפניכם שיטה נוספת למיון צרכים אנושיים. 11

 .ב הכתוב בו מהמרכימקבלים אתם מה ,מעגלכל על גבי , אדוםכתבו בעט . א

 . למרכיב הכתוב בונותנים אתם  מה ,מעגלכל על גבי , כחולרשמו בעט . ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אני

 משפחה

 כיתה

 בית ספר

 עיר

 ארץ

 עולם
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 :בעקבות הפעילות ענו על השאלות הבאות

 ____________________ _____?הסביבה האנושיתבאמצעות אילו צרכים אינם מסופקים לכם . 12

________________________________________________________________ ______________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 ____________________________________ ?מה נדרש כדי לספק לכם את הצרכים החסרים. 13

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 : הסבירו ? ממנה) פחיתיםַמ(לסביבה האנושית או גורעים ) נותנים(האם אתם מעניקים . 14

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 _________________________? האם הסביבה האנושית מזיקה לכם או מועילה, היבט כלליב. 15

_____________________________________________ _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________? ה למדתם מפעילות זומ. 16

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ _________________________ 

______________________________________________________________________________  
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 ?מה השתנה

אתו את ערכו ו)  חה אחריםסבתא או קרובי משפ, סבא(משפחתכם ר מבני  מבוגבחרו. 1

 :הבאריאיון ה
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ובתקופה , מקום שממנו בא המרואייןהאם יש הבדל בהתייחסות לסביבה ַּב: סכמו לעצמכם. 2

  ?שחי בה במקום זה בהשוואה לחיים שלכם כיום

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

לשם כך היה עליו להכיר תכונות של . בעבר האדם התקיים מכל אשר מצא בטבע

עשה כאשר הפריד האדם את ייתכן שהמיון הראשון נ. בעלי חיים ושל צמחים

או כאשר הפריד בין מזון טעים , ם ולאלו שאין לאוכלםהצמחים לאלו שאפשר לאוכל

 ).פלַת (ללוֵקְקלמזון 

 

כל המסקנות שהסיק , כל מה שלמד האדם במשך אלפי שנים על הסובב אותו

 .מניסיונו ומהסתכלותו כלולים בתחום הנקרא מדע

הם שהעבירו את , היו גם החוקרים הראשוניםאפשר לומר כי בני האדם הראשונים 

עם השנים נצטבר ידע רב וניסיון . הידע שלהם מאב לבן והשתמשו בו לתועלתם

שימושים . ושוכללו שיטות לחקירת הידע המהווה את מקצוע המדע ולהפצתו

המדע . טכנולוגיההמגבירים את יכולת האדם לפתור בעיות נכללים בתחום 

לנו כלים טובים יותר ) נתנו(פתחות תרבות האדם והעניקו והטכנולוגיה הביאו להת

 .להתמודדות עם הסביבה
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 ?מה מאפיין יצורים חיים: 13פעילות מספר        

 

, רותם. כאשר אנו מתבוננים בסביבה אנו רואים כי היא מורכבת ממרכיבים דוממים ומיצורים חיים

, בקבוק פלסטיק ונייר הם דוממים, בלוק בנייה,  סלע,חול. חיפושית ועורב הם יצורים חיים, צבי

 . חומרים טבעיים שעיבד האדם חומרים טבעיים וחלקם לקםֵח

 

בסביבה ולהבין טוב יותר את מרכיביה עלינו להגדיר תחילה מה מאפיין יצורים " לעשות סדר"בכדי 

 ?  חיים

 
    

 ? האם היא חי או דומם-ביצה של ציפור דרור  

 ? האם הוא חי או דומם-רותם ענף יבש של  

 ? האם הוא חי או דומם-זרע של שעועית  

  ? האם היא חי או דומם-מכונית  

 ?  האם הוא חי או דומם–רובוט  

 
 

      

 : שעלו מהדיוןחיים את מאפייני ה ורשמו?מה מאפיין יצורים חיים: בניכם בשאלה. 1     דונו . 1

 ____________________________________________________________________________.א

 ____________________________________________________________________________.ב

 ____________________________________________________________________________.ג

 ____________________________________________________________________________.ד

 ___________________________________________________________________________. ה
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 הבה נשייך            

 .חתול ואפילו לטאה, כמו כלב, יום-קל מאוד להצביע על יצורים חיים המוכרים לנו מחיי היום

 מסתבר שאין זה קל כל כך לקבוע ? הוא נע  כיצד,אם כן? ם הוא דומםהִא? טֹוּביין רֹואך איך נַמ

 . מאפיינים ליצורים חיים

 

 . השלימו את הטבלה הבאה ונמקו בחירתכם. 2
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 . לפניכם רשימה של מאפייני חיים ורשימה של הגדרות .3

 : רה המתאימה למאפיין החיים המתאיםאת ההגד, התאימו באמצעות חיצים

 יםמאפיין חי

 חילוף חומרים .1

 

 

 

 רבייה ותורשה .2

 

 

 

 רגישות ותגובה לגירויים .3

 

 

 גדילה והתפתחות .4

 

 

 מבנה תאי .5

 הגדרה 

, היצורים החיים רגישים לגירויים כגון אור .א

 .לחות וטמפרטורה ומגיבים אליהם, קול
 

תהליכי נשימה והזנה שבהם משתמש יצור  .ב

כדי , חי בחומרים שהוא קולט מהסביבה

 .ו ולהפיק אנרגיהלבנות את גופ
 

, יצורים חיים גדלים תוך כדי חלוקת תאים .ג

 .התפתחות ושינוי צורה
 

יצורים חיים יכולים להתרבות ולהעמיד  .ד

 .צאצאים הדומים להם בתכונותיהם
 

כל היצורים בנויים ומתפקדים באמצעות  .ה

 ביצור –כל תא חי . תא אחד או תאים רבים

 את כל  מקיים–תאי -תאי או ביצור רב-חד

 .מאפייני החיים

 

 

 

 .  מאפייני חייםולצדם רשימת בטבלת מיון פריטים המופיעיםלפניכם רשימת . 4

 . הוא חי או דומםהפריטקיים והחליטו האם החיים  אם מאפיין )-(או ב  (+) סמנו ב

 ביצה
 חול חלב מופרית

 פרח רובוט נודד
 מאפייני החיים בצנצנת מים

 חילוף חומרים. 1 +    
 ) הזנה, נשימה(    

 רבייה ותורשה. 2 +    

 רגישות ותגובה. 3 +    
 לגירויים

 והתפתחות גדילה. 4 +    

 ימבנה תא. 5 +    

 דומם -    

 חי +    
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 ?ומה מאפיין את חיי: 14פעילות                

 
 

      במשפחהינים את חייכם ציירו ציור המאפיאחד על דף .  וצבעים לבניםדפים 3 הוציאו. 1

 .ברחוב  ובשלישי את חייכםבבית הספר על הדף השני ציור המאפיין את חייכם

 

 .המתארת את חייכם והציגו אותה לקבוצת חברים) פוסטר(הכינו כרזה . 2

 

 :ערכו דיון המתייחס לשאלות הבאות. 3

 ?כאשר הדימוי העצמי שלכם חיובי כיצד אתם מרגישים 

 ?עצמי שלכם שלילי כיצד אתם מרגישיםכאשר הדימוי ה 

 ?היכן אנו מקבלים את הדימוי שלנו לגבי עצמנו 

 ?מדוע חשוב לראות את עצמנו באור חיובי 

 ?האם הסביבה יכולה לסייע לנו לטפח דימוי עצמי חיובי 

 ?אם כן לאיזה סביבה אנו זקוקים 

 ? בית הספר יכול לסייע בכךאיך 

 

 

 ?ביבה מהסביותרמה נחוץ לי           

לפניכם רשימת צרכים של . בני האדם חיים בקרבת אנשים והם זקוקים לדברים אחרים מצמחים. 4

 . המרכיבים החשובים ביותר לדעתכם10סמנו את . א . בני האדם

 חופש •
 בית ספר •
 דת •
 אמונה •
 הדרכה •
 ספורט •
 טלוויזיה •
 חיית מחמד •
 מימוש יכולות אישיות •

 משפחה •
 עזרה בלימודים •
 בית •
 משחקים •
 חברים •
 ל"סיעות לחונ •
 הרֵב או ֲחָחֵבר •
 ֶחברה •
 אקלים נוח •

 מזון •
 ביטחון •
 מים •
 ַאֲהָבה •
 וירוא •
 הערכה •
 ֶּכֶסף •
 יקהזמו •
 ציור כלי •

 

 )הכי חשוב. (10 עד 1-דרגו את הצרכים שלכם מ. ב

1 .____________                   6 .____________ 

2 .____________     7 .____________ 

3 .____________     8 .____________ 

4 .____________    9 .____________ 

5 .____________    10 .____________ 
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 .ת הצרכים שלמטהלפי הקבוצות הרשומות בפירמיד, 1שציינתם בסעיף מיינו את הצרכים . 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 _________________________________?  בעלי החייםרכיוצבין למה ההבדל בין צורכי האדם . 6

___________________________________________________________________________ 

 __________________ ____________:אינו ממומש אשר ,אדםבני הצרכים שלכם כציינו אחד מ. 7

 ______________________________? ________________דוע לדעתכם צורך זה אינו ממומשמ. 8

___________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________ ?מה עליכם לעשות כדי לממש אותו. 9

 ___________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________? בכךכםלעזור למי יכול . 10

 ___________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________ __? מפעילות זוכםמה מסקנותי. 11

 : צרכים בסיסיים

 :צורך בביטחון

 :צורך בהשתייכות ואהבה

צורך 
 :בהערכה

 צורך
 בהגשמה
 :עצמית

 

 

 

 

 ...מים , מזון
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  התאמת בעלי חיים לסביבתם:15פעילות                 
 
 

.  מצליחים להתקיים ולהתרבות הודות להיותם מותאמים לסביבה שבה הם חייםבעלי החיים

  : לסביבתם חייםבעליבל להבחין בין שתי צורות של התאמת מקו

 התאמה התנהגותית. 1

 . גוףהתאמת איברי. 2
 

 

 התאמה התנהגותית. 1

 :לדוגמה. עזרת צורת ההתנהגות שלהםיצורים מותאמים לבית הגידול שלהם ב

 .הקינון אצל העופות בא לשפר את סיכויי הגוזלים לשרוד בתקופה הראשונה של חייהם 

חרדונים עומדים בעמדת תצפית בולטת בכדי לתור אחר מזון ולזהות אויבים וחרדונים אחרים  

 . החודרים לשטח שלו

או מסתתרים באדמה , ים מתחת לאבן חי- עקרב הצהובגמה הובעלי חיים חובבי לחות כמו לד 

 .הלחה

 

 התאמת איברי גוף. 2

נה בלסביבה מתבטאת במ במקרים רבים התאמת יצורים

 . איברי הגוף ואופן תפקודם

 .מבנה גופם של ציפורים מותאם לתעופה

 

 כל מצויה ב הה מאודוזריזקטנה שיר ציפור  היא יתצופ

  , פתוחערבחורש ובי, בפרדסים, קרוב למגורי אדם, הארץ

 , כפוף ועדין, לצופית מקור ארוך. מדבר-בנאותיות ודאבוו

 מבנה המקור של הצופית מותאם  .מ" ס1.5-אורכו כ

                                 .פרחים ולצוד חרקים קטניםצוף מלמזונה ומאפשר לה לינוק 

 

                                                                                                  

 )נקבה (צופית                                                                                                 
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 סתגלות והתאמה ה                

 
 

ללא .  שלהם לסביבהתגלותההס איברים והתנהגות של בעלי החיים הם דרכי התאמות

 . התאמות אלה יתקשו בעלי החיים לחיות בסביבה

  

 

 .התאמה הן תכונות בעלי חיים המאפשרות חיים בסביבה מסוימתהסתגלות ו

  

מתקיימים בעלי חיים וצמחים , למשל, בסביבה ִמדָּברית

הבדלים גדולים , המותאמים לתנאי קיום של ַמחסור במים

 . וקרינת שמש חזקה, ן יום ללילה ובין קיץ לחורףַּבֶטמפָרטּורֹות בי

 

 

 

 

  מתקיימים בעלי חיים וצמחים בסביבה ֵמימית

 , המותאמים לנשימה של חמצן המּוָמס במים

 . לעוצמת אור נמוכה ולֶטמפָרטּורֹות קבועות למדי

 

 

 

 

 

 

, המותאמים לתנאים הקיימים בסביבות שונות, התפתחות של יצורים חיים

 .מינים העצום בטבעִמגוָון ה לקיומו של הובילה
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  קראו עליו בספרים . את אחד מבעלי החיים בהם נתקלתם בסביבתכם הקרובהבחרו          

 " .  תושבתכרטיסיי"עבורו מלאו ו. גם בשטחבדקו את התאמתו לתנאי הסביבה . מידעובמאגרי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

תכונות בעל החיים  :מאפייני הסביבה
 :המאפשרות התאמה

 :התאמה
קשורה במבנה/ התנהגותית 

 :כיצד מאפשרת ההתאמה להתקיים בסביבה



 
    טיוטא  כל הזכויות שמורות  ©
 
 

59

 : 16פעילות !  חושביםרגע      

   .........ועל קשרים אחריםועל קשרים אחריםועל קשרים אחריםקשרי התאמה קשרי התאמה קשרי התאמה זיהוי זיהוי זיהוי חושבים על חושבים על חושבים על             
 

רכיבים  (ם קשר של התאמה בין רכיבים שבהם מתקיייום למקרים-הביאו דוגמאות מחיי היום. 1
  :  )תהליכים, מושגים, מצבים, תופעות, רעיונות,  חפצים דברים כגוןעשויים להיות

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

  _______________ ______________?הסבירו מדוע מתקיימים קשרי התאמה במקרים שהצגתם .2

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 קשר של  של התאמה ותסביר מדוע מתקיים ה דוגמה אחת לקשרכל קבוצה תציג בפני הכית

 .התאמה במקרה זה
 

 : והשיבו על השאלות שלפניכםהתבוננו בתמונה . 3

 

 

 

 

 

 
 1                                                תמונה 

 

 ____________________________:  למההסבירוו? רו למזוג מרקתבחרשמו את מספר הכלי בו . א

______________________________________________________________________________ 

 __________________: למההסבירו ? תבחרו להפוך שניצל או חביתהרשמו את מספר הכלי בו . ב

_______________________________________________________________________

  _____________: הסבירו? 5צל בכלי מספר  או להפוך שני7 למזוג מרק בכלי מספר האם תנסו. ג

_______________________________________________________________________ 
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 _______________________ _______?ג-חשבו והסבירו על מה התבססו בחירותכם בסעיפים א. ד

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 ___________________ ___?שערו מדוע ידיות הכלים עשויות מעץ ולא ממתכת כמו שאר הכלי. ה

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 ____________________ ______?מתקיימים הקשרים שזיהיתם בתמונה) דברים(בין אלו רכיבים . ו

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

 

 ______________________________: הסבירו? התאמה בין רכיביםהאם תמיד מתקיימים קשרי . 4

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ) לא קשרי התאמה(יום לסוגי קשרים אחרים -הביאו דוגמאות מחיי היום. 5

 ______________________ __________________:המתקיימים בין רכיבים והסבירו אותם

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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 ....חושבים על מה שלמדנו                   

                                                     

 זיהוי רכיבים וקשרים                                  

 

                                                                                                               

                                                          

   

                                              

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ? באילו מקרים? )לנתח(תי לזהות רכיבים וקשרים מ

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

 ?מה היתרונות? לזהות רכיבים וקשרים מהל

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

 ?לזהות רכיבים וקשרים יךא

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
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    למורה למורה למורה---   רכיבים וקשריםרכיבים וקשריםרכיבים וקשריםזיהוי זיהוי זיהוי    
 

,  בתוך המידעהקשרים ואת הרכיביםהים את מז, כלומר. באסטרטגיית זו מנתחים מידע

להבין אותו לעומק וליצור בסיס להסקת מסקנות , במטרה להפיק ממנו משמעות

, מושגים, תופעות, מצבים, רעיונות, חפצים: הרכיבים במידע עשויים להיות. ולהערכה

 : הקשרים במידע עשויים להיות מסוגים שונים. ב"תהליכים וכיו

, טענה ונימוק, סיבה ותוצאה, היררכיה, זמן, הכללה, פירוט,  השלמה,ניגוד, קשרי התאמה

 זיהוי הרכיבים שבמידע ללא הבנת הקשרים שבניהם !חשוב לציין. ב"תוצאה ומסקנה וכיו

 . אינו מהווה ניתוח ואינו מוגדר כאסטרטגיית חשיבה מסדר גבוה

 

-ידע מטה (וקשריםזיהוי רכיבים יחידה זו נועדה להבנות ידע על אודות אסטרטגיית 

את היחידה ניתן לשלב בכל ). להשתמש באסטרטגיהיך אמה ול, תימ -א "אסטרטגי מל

לזהות רכיבים וקשרים בתוך מידע , כלומר, פעילות לימודית בה תלמידים נדרשים לנתח

. ב"וכיו,  תהליך, יצירת אומנות, מערכת, תופעה, סיפור, מאמר: המידע יכול להיות. נתון

ניתן להרחיב ולהעמיק . ה ליצור גירוי ראשוני ולהוביל לדיון באסטרטגיההיחידה נועד

, לאחר הבניית הידע על אודות האסטרטגיה. בדוגמאות ובהקשרים בהתאם לשכבת הגיל

ליישם את האסטרטגיה באותה פעילות ולדון , חשוב לחזור לפעילות הלימודית ממנה יצאנו

להעלות למודעות את השינוי שחל בחשיבה , כלומר. בשינוי שחל אצלנו בעקבות הלמידה

חשוב ליישם את , כמו כן. זיהוי רכיבים וקשריםשלנו בעקבות הבניית הידע על 

)  העברה קרובה-בנושאים אחרים במסגרת שיעורי מדעים (יה בהקשרים שונים האסטרטג

ם תוך שיתוף פעולה ע)  העברה רחוקה-' גיאוגרפיה וכו, היסטוריה(ובתחומי דעת אחרים 

 . מורים מתחומי דעת שונים
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 ?ומה עם מגוון המינים בישראל :17פעילות           
 

 

יחסית לאזורים ,  המינים בישראל גבוה באופן יוצא דופןמגוון

 השטחם דומה לשטחעוָלמיים דומים ו הנמצאים ְּבַקוֵוי רוַחב

 . )ר" קמ22,000-כ(ישראל של 

 ? בישראל הסיבות לעושר המינים  לדעתכםמהן. 1

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 _______________ :וכתבו תשובה מלאה לשאלהמהימנים בדקו את השערתכם במקורות מידע . 2

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
ה  הסביבהגנתהמשרד ל הילדים שלבאתר " מיניםמגוון "בצעו את הפעילויות בנושא . 3

 /kinds/il.gov.sviva.sababa://http :"סבבה"

 

 נובעת) בארץ ובעולם(היעלמותם של מינים . היה עשיר הרבה יותר ינים בישראלמגוון המ, בעבר

 הרעלות הן לעיתים .דייג והרעלות,  ציידגוןפגיעה ישירה כומ  שלהם הגידולימצמצום ופגיעה בבת

, בעברכאן מינים רבים שחיו . עקיפות כתוצאה מכך שבעלי חיים ניזונים מבעלי חיים מורעלים

 מינים רבים שלו, עז ההרים, ברדלס, חום-דב סורי: כגון,  נעלמו,לישראל) אנדמיים(חלקם ייחודיים 

 . בישראלהכחדהנמצאים בסכנת מינים רבים של בעלי חיים , כיום. חרקים ויצורים אחרים, רכיכות

 

בעל חיים הנמצא כיום על שנכחד בישראל או על בעל חיים מצגת היעזרו במקורות מידע והכינו . 4

 :את הסעיפים הבאיםעל המצגת לכלול . חדהבסכנת הכ

 שם בעל החיים .א
 מחלקה .ב
 תפוצה .ג
 תיאור חיצוני .ד
 רביה .ה
 מזון .ו
 אורח חיים .ז
מה ניתן לעשות כדי למנוע את (ו לסכנת הכחדתו  מישראל או להיעלמותגורמיםה. ח

 )?הכחדתו
 

 . להכחדת המיןאת הסיבות  ותסביר את המצגת שלה כל קבוצה תציג בפני הכיתה                 
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  חקר מקרה- פגיעה במגוון המינים בישראל :18פעילות  
 

ופעילים  אים צמחוניםהצב .ך גם ארץ הצבי" הוא אחד מסמליה של ארץ ישראל הנקראת בתנהצבי

יכולת להבחין בתנועה , לצבי חוש ריח מפותח .מואריםבשעות הקרירות של היום ובלילות ירח 

חיים בעדרים ,  חברותייםהצבאים. ש" קמ80 -המגיעה עד ל ויותר וריצה מהירה מ" ק1ממרחק של 

,  גדול מהנקבה הזכר.ובעדרים של נקבות עם עופרים צעירים עד גיל חצי שנה של זכרים צעירים

ולעתים הן חסרות , דקות ולא סימטריות, קרני הנקבות קצרות. קרניו ארוכות יותר וצווארו עבה יותר

 .   והוא נפוץ בצפון הארץ ובמרכזהצבי מצוימין של המין - הוא תתצבי ארץ ישראלי .לגמרי

                
 )ויקיפדיה העברית, nadavkna(ישראלי בעמק הארזים בירושלים   -צבי ארץ

   

 (EN) בסכנת הכחדה :ישראלי הוא- של הצבי הארץמצב השימור, כיום

 
 ? ומה זה מצב שימור

  של מיןתהמציין את הסיכוי להישרדו ,)IUCN(של איגוד השימור העולמי הוא מדד  מצב שימור

 מספר הפרטים של :ןוגכ, םשוניגורמים הערכת מצב השימור מתייחסת ל. בהווה ובעתיד, כלשהו

שיעור ההזדווגויות , )עלייה או ירידה במספר הפרטים(המגמה בה נמצאת האוכלוסייה , אותו המין

 :רמת הסיכוןפי -עלשבע קבוצות למצב השימור מחולק .  ועודידועיםאיומים , המוצלחות

 . ניח את הדעתשמצב השימור שלהם מ, מינים בעלי תפוצה רחבה): Least Concern (ללא חשש. 1

  . בעתידצפויים להיות בסכנהבסכנה אך מינים שעדיין אינם ): Near Threatened (קרוב לאיום. 2

 .מהטבעלהכחדה מינים הנמצאים בסיכון ): Vulnerable (פגיע. 3

 .  סיכון גבוה להכחדת המין בטבע:)Endangered (בסכנת הכחדה .4

 . להכחדת המין בטבעגבוה מאוד סיכון ) Critically Endangered (בסכנת הכחדה חמורה .5

 . בשבי או בסביבה מבויתתשנכחד בטבע ונמצא רק מין  :)Extinct in the Wild (נכחד בטבע .6

 .שלא נותרו ממנו פרטים חיים בכללמין ): Extinct (נכחד .7
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 !  רגע חושבים          

   חושבים על העלאת מגוון נקודות מבטחושבים על העלאת מגוון נקודות מבטחושבים על העלאת מגוון נקודות מבט: : : 111999פעילות פעילות פעילות 
 

 

 .בונו- דהשל אדוארדכובעי החשיבה ילות הבאה מבוססת על שיטת הפע

 :  בכל פעם כובע אחד מבין הכובעים הבאים ונחשוב לפיו" נחבוש"בפעילות זו 

 

 

 נטרלי ואובייקטיבי: כובע לבן

 מידע עובדות ומספרים: מייצג

 ? איזה מידע יש ברשותנו

 ?איזה מידע עלינו עוד להשיג

 . ב" וכיוהשערות, דעות, דותמיון סוג המידע לעוב

 

 

 

 חיובי ואופטימי :  כובע צהוב

 תועלת, רווחים, יתרונות: מייצג

 ?מה יצא לנו מזה

 ?מדוע כדאי לנהוג כך

 ...אז....אם 

        

 

 יצירתי וחדשני: כובע ירוק

 רעיונות, הצעות, חקירות: מייצג

 ...אתכדי לפתור מה ניתן לעשות 

 ?רעיונות אחרים/מה הן החלופות

 ...יש לי רעיון

 
 ביקורתי ופסימי: שחורכובע 

אומדן סיכונים, חשדנות וביקורת, שיפוטיות: מייצג

 ?האם זה יצליח

 ?זה בטוח

 ...לדעתי זה לא

 
 רגשני ואינטואיטיבי   : אדום כובע

    ותתחוש ,אינטואיציה ,רגשות: מייצג

 באופןלגיטימציה לביטוי רגשות ! אין שיפוטיות

 . התנצלות גלוי ללא אשמה ו

 ? בקשר לענייןחושב/מה אני מרגיש

 

 מאורגן ומסודר: כובע הכחול

 )חשיבה על כל התהליך(חשיבה על  החשיבה : מייצג

 על כל הכובעים" מנצח"

 מארגן ושולט על החשיבה

 ...מתווך, שואל, מסכם, מכליל, משקף, מנחה, מורה
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 *.קראו את הקטע ובצעו את הפעילות לפי שיטת כובעי החשיבה 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 . סוגיה משמעותית אחרת/דילמה/ניתן לבצע את הפעילות על כל נושא* 

 

 . מידע עובדות ומספרים:  המייצגהכובע הלבןאת " חבשו. "1

אספו עובדות ונתונים בלבד ללא ). באמצעות האינטרנט( מידע מהימן ועדכני בנושא ערכו חיפוש

כתבו את כל !) למקור המידע עליו אתם מסתמכים מו לביש. (נקיטת עמדה שלכם או של אחרים

 ________________________________________________:  המידע הרלוונטי והעדכני שאספתם

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  ! הצבאים בסכנהעמק

.משתרע עמק פתוח,  דונם250 -על שטח של כ, בין שכונות וכבישים, בלב העיר ירושלים

"עמק הצבאים: "אך בפי תושבי העיר מכונה"  הר-עמק פרי"או " עמק רקפת"במפות הוא נקרא 

קיימת. צמחים ושל בעלי חיים לצד מינים רבים של, שם עדר של כעשרים צבאים החי בו-על

טוען לבעלות על השטח וכבר החל יזם פרטי .וקת רבת שנים בדבר עתידו של העמקמחל

ארגונים ירוקים הפועלים למען,   לעומתו.בנייה ופיתוחלצורך , במהלכים להשכרתו לרוכשים

מבקשים לעצור את העבודה בעמק ולמנוע פגיעה בלתי הפיכה באתר טבע, איכות הסביבה

 .  ובישראלראשון מסוגו בירושלים, עירוני
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 :  כובע את כל אחד מהכובעים הנוספים והציגו עמדה בנושא לפי כל" חבשו". 2

               _______________: )תחושות, תאינטואיציו, רגשות(רגשני ואינטואיטיבי : כובע אדום                    

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

              

  __________________________: )תועלת, רווחים, יתרונות(חיובי ואופטימי : כובע צהוב               

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 _____________: )אומדן סיכונים, חשדנות, שיפוטיות(ביקורתי ופסימי : כובע שחור                    

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

   ___________________:  )םיצירתיירעיונות , הצעות, חקירות(יצירתי וחדשני : כובע ירוק              

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

לעמדות תוך התייחסות , חשיבה על כל התהליך. חשיבה על החשיבה: כובע כחול                 

     _______________________________________________________: שהוצגו על ידי כל הכובעים

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

  : נושא בישיתכתבו את עמדתכם הא, לאחר שחשבתם על הנושא בכל כובעי החשיבה. 3

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

             

 . כל קבוצה תציג בפני הכיתה את עמדתה בנושא                   
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 ?בונו-י החשיבה של דהחשבו והסבירו מה המטרה של שיטת כובע. 4

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 :בונו-יכם מהפעילות בשיטת כובעי החשיבה של דהכתבו את חוויות. 5

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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 ....חושבים על מה שלמדנו                     

 ות מבטהעלאת מגוון נקוד                                

                           

                                          

                                                                                                                           

                                                          

   

                                              

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? באילו מקרים? תי להעלות מגוון נקודות מבטמ
_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_________________________________________________ 

 ?מה היתרונות? ודות מבטלהעלות מגוון נק מהל

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

______________________________________________________

 ?להעלות מגוון נקודות מבט יךא

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 
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    למורה למורה למורה---העלאת מגוון נקודות מבט העלאת מגוון נקודות מבט העלאת מגוון נקודות מבט 
  

  נעשה מאמץ מכוון לחפש דרכים חדשות העלאת מגוון נקודות מבטבאסטרטגיית 

 . ב"שאלה וכיו, בעיה, תופעה, ושימושיות להתבוננות על נושא

העלאת מגוון נקודות  .עמיק בנושא ולחשוף את כל היבטיו נעשה במטרה לההשימוש באסטרטגיה

חדשות , מבט מאפשרת להשהות את השיפוט והערכה וליצור הזדמנויות להפקת משמעויות שונות

זרות המאפשרות / יצירה של נקודות מבט חדשות-הזרת המוכר(ונוספות למשמעויות המוכרות 

 ). לראות צדדים אחרים וסמויים

חשיבה לעומק (מאפשר לצאת מדפוס החשיבה האנכית  העלאת מגוון נקודות מבטמוש בהשי

חשיבה על אותו נושא , קרי, )חשיבה יצירתית(אל דפוס החשיבה האופקית ) מאותה נקודת מבט

להיכנס , מאפשרת לחשוף את הסמוי מהעין העלאת מגוון נקודות מבט. מנקודות מבט שונות

 .  עותיולנעליו של האחר ולהתחשב בד

 

-ידע מטה( העלאת מגוון נקודות מבטיחידה זו נועדה להבנות ידע על אודות אסטרטגיית 

את היחידה ניתן לשלב בכל פעילות ). להשתמש באסטרטגיהיך אמה ול, תימ -א "אסטרטגי מל

העלאת לאחר הבניית הידע על . דילמות מורכבות/לימודית בה תלמידים נדרשים לדון בסוגיות

ליישם את האסטרטגיה באותה , חשוב לחזור לפעילות הלימודית ממנה יצאנו, דות מבטמגוון נקו

להעלות למודעות את השינוי שחל , כלומר .פעילות ולדון בשינוי שחל אצלנו בעקבות הלמידה

 . העלאת מגוון נקודות מבטבחשיבה שלנו בעקבות הבניית הידע על 
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 י חיים ומה שבניהםבעל,  צמחים:20 פעילות          
 

 

אוכלי צמחים או   מכוניםבעלי חיים אלו.  כי חלק מבעלי החיים ניזונים  מצמחיםעד כה למדנו

ניזונים מן החי או  מכונה בעלי חיים זו תקבוצ.  גם בעלי חיים האוכלים בשר הכרנו.צמחוניים

). בעלי חיים מתים(ניזונים מפגרים ה ישאוכלים בשר חי ו יש בעלי חיים מקבוצה זו ה.טורפים

 .ואילו התן ניזון מפגרים, חרקיםו נחש החולות טורף גרבילים ,אלדוגמ
 

 ______________________:  הסבירו? יכול לחיות באזור חולות בו אין צמחיםנחש החולותהאם . 1

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 .  העורב,לדוגמה. ישנם בעלי חיים האוכלים גם צמחים וגם בעלי חיים אחרים

 .אוכלי כל ו מכוניםבעלי חיים אל

 ______________________: הסבירו?אוכלי כל יוכלו לחיות באזור ללא צמחיםבעלי חיים האם  .2

______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 

  

כל בעלי ,  לכן. מבשר של בעלי חיים צמחונייםבעלי חיים הניזונים מהחי מתקיימים

 . התקייםכל זקוקים לצמחים בכדי ל-לי בשר ואוכליצמחוניים אוכ, החיים
 

 ________________________: הסבירו?התקיים לכדיאם גם אנחנו בני האדם זקוקים לצמחים ה. 3

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 ________________________?________________את מזונםנסו לשער מהיכן מקבלים צמחים . 4

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

   מחים והתאמתם לסביבהמחים והתאמתם לסביבהמחים והתאמתם לסביבהצצצמגוון מינים שלמגוון מינים שלמגוון מינים של : : : '''פרק גפרק גפרק ג
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 ? מה צריך צמח כדי לגדול:21פעילות    
 

 

להם זקוק זרע הצמח בכדי לנבוט ) האביוטיים(מים לפניכם איור המתאר את המאפיינים הדומ .1

 . זהו את המאפיינים ומלאו את הטבלה שלמטה. ולגדול

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

שם המאפיין חשיבות המאפיין לנביטה וגדילת הצמח מספר 
המאפיין

  1  

 

  2 

 

  3 

 

  4 

 

  5 

 

 

2 

3 

4 

5 

1 
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 .)פוטוסינתיזה (הטמעה רא נקאורשמו של תהליך יצור המזון בצמח בעזרת אנרגיית ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .המזון הנוצר בצמחים מזין גם את בעלי החיים הניזונים מצמחים
 

  _______________ ?מהו המקור של אנרגיית האור הדרושה לקיום הצמחים על פני כדור הארץ. 2

_____________________________________________________________________________ 

 

 _________________:הסבירו? האם לדעתכם היו מתקיימים בו חיים, אם כדור הארץ היה חשוך. 3

_____________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

אור

 מים ומינרלים

בעלה הירוק 
מתרחש תהליך 

ההטמעה בו נוצרים 
)סוכרים( חומרי מזון

אמצעות אנרגיית ב
 .האור
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 ?למה אני זקוק בבית הספר ו:22פעילות             
 

 . לגדול ולהתפתח כלומדיםכמו הצמח גם אתם כתלמידים זקוקים לתנאים בכדי 

 ?  לבית הספרים מסתגלםכיצד את. בואו ונבחן את סביבת הלימוד שלנו בבית הספר

את נקודות בטבלה עברו על הרשימה וציינו . הדישימת נקודות המאפיינות תהליכי למלפניכם ר. 1

 .  אתם רואים כאתגר לשיפוראותןונקודות , החוזק שלכם כלומדים

  לשיפור אתגר תנקוד
  שלילמידהה

 ינקודת חוזק של
 בלמידה

מאפייני תהליכי 
 הדלמי

 התמדה. 1  

 בעיות יכולת פתרון. 2  

 סבלנות. 3  

 השקעה. 4  

 פתיחות. 5  

 סקרנות. 6  

 עבודה בצוותיכולת . 7  

 שיתוף פעולהיכולת . 8  

 רצון להשקיע. 9  

 הבנה. 10  

  שליהכרה ביכולת. 11  

  עצמיתהערכה. 12  

 אתגרים זיהוי. 13  
 

 ___________________________________________________? בבית הספרים נהנםמה אתמ .2

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 _________________________________?האתגר לנקודות חוזקנקודות  להפוך את וכיצד תוכל. 3

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________ ?ה יכולתכם להתמודד עם האתגריםי תלויבמ. 4

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 ____________________________? על מנת להתמודד עם האתגריםע להשקיאתם מוכניםמה . 5

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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  תצפית בצמחים בסביבה הקרובה:23פעילות 
 

בסביבה  צמחיםאת הנכיר בואו ו, לאחר שציינו את התנאים הדרושים לצמח בכדי להתפתח

  . הקרובה

 . אותם וצלמוצמחים הנפוצים באזורהתבוננו ב, צאו לחצר בית הספר .1

 : כיצד הייתם מגדירים את כמות הצמחים בסביבה הקרובה. 2

 מועטה/ בינונית / רבה מאד 

 

 ______________________________ ____? לכסות את כל השטחמה לדעתכם מונע מהצמחים. 3

___________________________________________________________________________ 

  ?)ב" וכיוקרקעסוג , מקום (גדלהוא היכן  וציינו לגבי כל צמח יםצמחשלושה בחרו . 4

 _____________________________________________________________________:1צמח 

 _____________________________________________________________________:2צמח 

 _____________________________________________________________________:3צמח 

 _____? _______________בסביבהאתם מוצאים  אלה עדויות לצרכים אלו? יםמהם צרכי הצמח. 5

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 הקשיים שמציבה התבוננו בצמחים שבחרתם ושערו כיצד לדעתכם הם מתגברים על . 6

    ____________________________________________________________? בפניהם הסביבה    

___________________________________________________________________________ 
 

קטפו גבעול עם עלים  נים מוגים אינםבמידה והצמח. אינם מוגנים יםודאו עם המורה כי הצמח

 . צמח וחיזרו לכיתהכל של 
 

או באמצעות מאגרי ) לילדים ונוער(מגדיר צמחים  באמצעות  שבחרתםיםת הצמח אתזהונסו ל .7

  .תמונות באינטרנט

 _____________________________: 1 צמחשם 

 _____________________________: 2 צמחשם 

 _____________________________: 3 צמחשם 
 

 ) פרי וזרע,פרח, ניצן, עלה, גבעול, שורש (מציג את איברי הצמחהשבעמוד הבא איור ב התבוננו. 8

 . ותפקידם    

 .בין ההגדרה המתאימה והאיברעל גבי האיור מתחו קו . א    

 ____________ ____________:        שם הצמח?איזה צמח מופיע באיורנסו לזהות . ב    
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  :פרח
 אחראי ליצירת
 בים הזרעים המר
 .את הצמח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 ? בעונה זובאיזה צמחים חסר איבר מסוים ? שבחרתםאילו מאברי הצמח ניתן לזהות בצמחים . 9

 
 שם הצמח האיברים האיבר החסר

   

   

   

   

 :זרע
. חלק מפרי

יחידת הרבייה 
 . של הצמח

הזרע יכול 
לנבוט לצמח 

 .חדש

  :עלה
 רחב איבר

 ,קולט אור
המייצר חומרי 
מזון בתהליך 

 .ההטמעה

 :ניצן
 , יושב בחיק עלה
 יכול ליצור ענף 

 . או פרח חדש

 : גבעול
מצמיח עלים 

 . וענפים
מעביר מים 

וחומרים מהשורש 
 .לצמרת

 : שורש
 אוחז את הצמח

 . בקרקע
 קולט מהקרקע 

 .נרליםימומים 
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לאחר כמה ימים .  חפצים כבדיםים בין מספר דפי עיתון ושימו מעלהניחו את הצמח, בבית. 10

 . דף בשקית פלסטיק שקופה והצמידו להניחו אותם. ים מיובשיםתקבלו צמח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

זה ניתן למיין ) קריטריון(על פי תבחין .  הקריטריונים לפיהם נהוג למיין צמחים הוא זמן חייהםאחד

 :את הצמחים לשתי קבוצות גדולות

 
, במהלך שנה הם נובטים מזרע. מתקיימים עונה אחת בלבד: צמחים חד שנתיים

 . נובלים ומפזרים את זרעיהם שינבטו בשנה הבאה, יוצרים זרעים, פורחים

יש צמחים רב שנתיים המגיעים . מתקיימים לאורך מספר שנים: ים רב שנתייםצמח

 .לגיל של מאות שנים
 

בעוד שצמח רב שנתי אפשר לזהות על , גבעול עשבונילצמחים חד שנתיים יש גבעול רך המכונה 

 .גזע מעוצהפי הגבעול או הגזע שלו שהוא קשה ומכוסה בקליפה קשה המכונה 
 

 :הסבירו? הם חד שנתיים ואלו הם רב שנתיים אספתםם שצמחימבין האילו . 11

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 מיובשים, לא מוגניםמקום להדביק צמחים 



 78

 

                    

  התאמת צמחים לסביבתם:24 פעילות                          

         
, ש התאמות של איבריםלצומח י.  מותאמים לסביבת חייהם, כמו בעלי החיים, צמחיםגם ה

דרכי ההתאמה מגוונות . תהליכי חיים המאפשרים לו להתמודד עם האתגרים בסביבה, מבנים

דרכי התאמה אלה הן ביטוי להסתגלות הצמח לחיים בסביבה . מאד ואופייניות לכל צמח

 . מותאם לחיים בחולות, צומח החולות למשל. מסוימת

 :החיים באזור חולותם  בעיות האופייניות לצמחירשימה של הלןל

 . תכונות החלחול של החולחוסר מים זמינים בשל. א

 .חשיפת שורשים עקב תנודת חולות. ב

 .כיסוי הגבעולים עקב תנודת החולות. ג

 .נזק כתוצאה משחיקת אברי הצמח בגרגירי החול. ד
 

. נםודרכי פתרוהחולות  את האתגרים העומדים בפני צמחי ת מושגים המתארפתלפניכם מ. 1

המשתמש בדרך זו כדי צמח של רשמו ליד כל פתרון שם  במקורות מידע ממוחשבים ווהיעזר

 .לפתור את האתגר הרשום

 

 

 

 

 

 

.אתגרים העומדים בפני צמחי החולות בחולות

ת אתגרים עקב תכונו
.למיםהחלחול של החול 

מערכת שורשים 
עמוקה המגיעה 

 . למי תהום
 

  :דוגמה
 __________ 

מערכת שורשים 
פרוסה לקליטת מים 

ואגירתם בתקופת 
 .הגשמים

 

 :דוגמה
 _____________

אתגרים עקב כיסוי 
הצמח בחול

אתגרים עקב 
 חשיפת שורשים

 צמיחה מוגברת
 .כלפי מעלה

 

 :דוגמה
 ____________

 

השתעמות 
 .השורש

 

 :דוגמה
 __________

יצירת שורשים 
 .צדדיים

 

 :דוגמה
__________

 

ל  -מתחלקים 

 -הפתרונות באמצעות 
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. סביבהל םאת התאמת מתארה" כרטיס תושב" 10בפעילות   חקרתםים אותםמלאו לצמח. 2  

 . מידע ממוחשבים לכרטיס צילום ומידע המצוי במאגריהוסיפו 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 מבנהתכונות 
המאפשרות 

 :התאמה

 ?סביבהמה היתרון היחסי של ההתאמה ל

 :מאפייני הסביבה
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  ניתוח מאמר מדעי- הצומח בחולות :25 פעילות 

 
 מטרת רכישת המיומנות

 .לקרוא מאמר לצורך לימוד תוכן מסוים .1

 .להיות מסוגל לסכם נושאים באופן עצמאי באמצעות קריאה .2

 .באופן עצמאי באמצעות קריאה, להיות מסוגל להעמיק בלימוד נושא מסוים .3

 . קט או עבודה מדעית סקירת ספרות כמבוא לפרויל לערוךלהיות מסוג .4
 

 התבוננות ראשונה במאמר מדעי

מטרת . התבוננות ראשונה במאמר מדעי פירושה לרפרף על פני המאמר מבלי לקרוא אותו לפרטים

ההתבוננות הראשונה  לאפשר החלטה האם המאמר מתאים למטרת הקורא וכדאי לעבור 

 . להתבוננות מעמיקה יותר שלו

הזמן שיש להשקיע . תוכן ורמה מדעית. וננות זו נותנת לנו מידע על המאמר מבחינה צורניתהתב

 ). מהירה(עיקרו קריאה מרפרפת .  דקות5-8 -בשלב זה הוא כ

 :בהתבוננות הראשונה יש לשים לב לפרטים הבאים

 :שם המאמר .1

 :שם המחבר .2

 :  שנת חיבורו .3

 :העיתון או הספר ממנו נלקח המאמר .4

 .טבלאות וציורים והפקת מידע מהם על התוכן, גרפים, וריםהתייחסות לאי .5

 . מבוא וסיכום, קריאת תמצית .6

 .התייחסות לרשימת המקורות אם היא מצויה .7

 .איתור המסר העיקרי במאמר .8

 

  במאמרהשנייהתבוננות 

המטרה לבנות הבנה .  במאמר מדעי מאפשרת לקבל מידע מעמיק על התוכןההשנייההתבוננות 

 . ת ללימוד מעמיק של המאמרומסגרת ארגוני

 :ה במאמרישאלון הכוונה להתבוננות שני

 ____________________________________________________________ ?מהו שם המאמר .1

 _________________________________________________________________ ?מי המחבר .2

 _________________________________________ :הסבירו? האם המחבר נחשב בקי בנושא .3

______________________________________________________________________________ 

 :הקיפו בעיגול את חלקי המאמר המופיעים במאמר שקראתם .4

 רשימת מקורות/ סיכום / הצגת הנושא / מבוא / תקציר 
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וסמנו אותם בעזרת מרקר פתח בכל פסקה מצאו את משפטי המ .חלקו את המאמר לפסקאות .5

שמו בשולי הקטע ר. דה על הרעיונות המרכזיים בקטעשמו לעצמכם הערות בשולי העבור. צבעוני

 . מילים קשות ובררו את משמעותן

 .משפט המפתח יופיע על פי רב במשפט הפתיחה או הסיום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :פתיח
 
 

 1פיסקה 
 :משפט מפתח

 
 

 :משפטי תמיכה
1. 

2. 

3. 

4. 

5 . 

 2סקה יפ
 :משפט מפתח

 
 

 :משפטי תמיכה
1. 

2. 

3. 

4. 

5 . 

 :משפט סיכום
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 ). יקרי יופיע לרוב בפתיח או בסיכום או בשניהםהמסר הע(? מהו המסר העיקרי במאמר. 6

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

   !רגע חושבים          
 

 : נזהה את השלבים הבאיםחשיבה על חשיבהאם נבצע    

 .קריאה מרפרפת של המאמר וזיהוי ראשוני במה עוסק המאמר .א

, רעיון מרכזי, מהימנות: יה של מאמר ועמידה על פרטים כמויקריאה שנ .ב

 .מבנה והתאמה

 .חלוקת המאמר לפסקאות .ג

 .פסקה ואת משפטי התמיכה להםרישום הרעיונות המרכזיים לכל  .ד

 .זיהוי המסר העיקרי במאמר .ה

 .העברת המסר באמצעות סיכום בראשי פרקים המסודרים בסדר הגיוני .ו

 .הוספת מילות קישור .ז

 .הוספת פתיח וסיום .ח
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 ? ומה עם מגוון הצמחים בישראל:26פעילות        
 

 

 

אזור ָהַאקלים ַהְּממּוּזָג בין ֶּגֶׁשר  שלוש יבשות וכבנקודת מפגש בין, מיקומה הגיאוגרפי של ישראל

הוא המקור לעושר המינים והזנים הייחודיים של הצמחים ,  שבדרוםהִמדָּבריות שבצפון עם אזור

אירוס הדור ואירוס שחום הם , אירוס נצרתי, אירוס הגלבוע, אירוס הארגמן, למשל. שבארצנו

נמצאים גם צמחים רבים ,  שכפי שראינו לגבי בעלי החייםאלא. לישראל) אנדמיים(צמחים ייחודיים 

 . רבים אחרים כבר נכחדובסכנת הכחדה ו

 

 על שלושה ,על ידי ייבוש והקפאה של הזרעים, שומרים ,בבית דגןבמכון וולקני ש" גן ההצלה"ב

צמחים נדרים  , לישראל ונמצאים רק בהםאופיינייה צמחים -צמחים אנדמיים : סוגים של צמחים

:  בנושא לאתר מכון וולקני וקראו את הכתבה המלאהוהיכנס. בסכנת הכחדההנמצאים צמחים ו

aspx.565/pages/he/il.gov.agri.www://http 

 

 

 כיום הנמצא  צמח שנכחד בישראל או על צמחהיעזרו במקורות מידע והכינו מצגת על              

 :  הסעיפים הבאיםאתעל המצגת לכלול . בסכנת הכחדה       
 הצמחשם  .א
 השפחמ .ב
  תפוצה .ג
 תיאור חיצוני .ד
 רביה .ה
            )?מה ניתן לעשות כדי למנוע זאתו( מישראל או לסכנת הכחדתו והגורמים להיעלמות. ו

             

 

 .דונו יחד במקרים השונים.  את המצגת שלהני הכיתה כל קבוצה תציג בפ                  
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   מארג מזוןמארג מזוןמארג מזון: : : '''פרק דפרק דפרק ד
 

 .גוונותלימוד נושא מארג המזון יעשה בדרכי הבנה מ

 – פעילויות שונות העוסקות בלמידת נושא זהה חמשבעמודים הבאים תמצאו 

אולם כל אחת מהן ,  הפעילויות עוסקות כאמור באותו הנושא.מארג המזון

 . אמת ללימוד המבוסס על דרך למידה שונהמות

 : על פי ההנחיות הבאותכם לבחור את דרך הלמידה המועדפת עלי

שיטת הלימוד בה נצברו מספר .  ליד כל היגד לגביו אתם מסכימיםxסמנו 

 . שיטת לימוד המתאימה לכם ביותר, כנראה, אהגבוה ביותר הי" איקסים"ה

 
 

 
 1 הבנהדרך . א

              .ת רבות לגבי הדרך שבה דברים פועליםת שאלו/אני שואל •

               .ת במהירות בעיות חשבון/אני פותר •

              .ת שיעורי מתמטיקה/אני אוהב •

              .דמקה או משחקי אסטרטגיה אחרים, ת לשחק שחמט/אני אוהב •

              .שאלות חשיבהת לפתור חידות או /אני אוהב •

              .עקרונות מיוןי "ת לסדר דברים עפ/אני אוהב •

 
 _____: כ"הס                                                                                                                                  

 
 

  2 הבנהדרך . ב
  .ת טוב מהממוצע/אני כותב •

   . מעשיות או בדיחות וסיפוריםספרנהנית ל/אני נהנה •

   .ממשחקים בהם משתמשים במילים ית/נהנהאני  •

   .ת הנאה מקריאה/אני שואב •

   .ביטויי לשון נופל על לשון וכדומה, משחקי מילים, ת חרוזי היגיון/אני אוהב •

  ).ספרי קלטת וכדומה, תוכניות מלל ברדיו, סיפורים(ת להקשיב לדיבור /אני אוהב •

 
 _____: כ"סה  
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  3הבנה דרך . ג

 
   .בצרימה או בכלי לא מכוון, להבחין בצליל מזויףת /אני מסוגל •

   .ת מנגינות של שירים/אני זוכר •

   .ה במקהלה או בקבוצה קולית אחרת/מנגנת על כלי מוסיקלי או שר/אני מנגן •

   .ה באופן לא מודע/מזמזמת לעצמי/אני מזמזם •

   ).טפיפות הגשם על הגג, למשל( בסביבה ה לקולות/אני רגיש •

   .ה באופן חיובי כאשר מתחילים בהשמעת יצירה מוסיקלית/אני מגיב •

 _____: כ"סה                                                                                                                              
 
 

   
 
 

  4 הבנהדרך . ד
 
   .חומר כתובת מפות ותרשימים ביתר קלות מאשר /אני קורא •

   .ת פעילויות הנושאות אופי אומנותי/אני אוהב •

   .ת צורות מורכבות יחסית לגילי/אני מצייר •

   .ו פעילויות חזותיות דומותא, מבוכים, ת פאזלים/אני אוהב •

   ).מבני לגו, למשל(אני בונה מבנים תלת ממדיים מעניינים יחסית לגיל  •

   . בזמן קריאהחומר כתובה יותר הנאה מתמונות מאשר מ/אני מפיק •

 _____: כ"סה                                                                                                                              
 
 

  

 
 5 הבנה דרך . ה

 
    .מצטיינת בענף ספורט אחד או יותר/אני מצטיין •

  .ת במקום אחד הרבה זמן/ת או מגלה חוסר מנוחה אם וכאשר יושב/מתופף, ה/אני זז •

   .להרכיבם מחדשכך ת לפרק דברים ואחר /אני אוהב •

   .ת לגעת בכל דבר שאני רואה/אני אוהב •

   . להתאבק או לעסוק בפעילויות דומות, לקפוץ, ת לרוץ/אני אוהב •

  ).ציור באצבעות, למשל(ת עבודה בחימר או התנסויות חומריות אחרות /אני אוהב •

 
 _____: כ"סה                                                                                                                                
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 1דרך הבנה 

 

 .וחלקם בעלי חייםצמחים  חלקם ,יבה מתגלים לעינינו יצורים שוניםכאשר אנו מתבוננים בסב. 1

 ____________________________________?בסביבתכם הקרובהבאילו צמחים נתקלתם  .א

 ________________________ _________?בסביבתכם הקרובהבאלו בעלי חיים נתקלתם  .ב

 ____________________________ _________________?מי מבין בעלי החיים ניזון מן החי .ג

 ____ ______________________ _________________?יים ניזון מן הצומחמי מבין בעלי הח .ד

 ________________________________________________? אילו בעלי חיים הם היצרנים .ה

 ________________________________________________? בעלי חיים הם הצרכניםאילו  .ו

 

הניזונים מן החי נקראים  ייםבעלי ח. יםיכנים ראשונצרחיים הניזונים מהצומח מכונים -בעלי. 2

 מייןלפניכם טבלה בה עליכם ל. אותה למדנו בואו ונשתמש במיומנות המיון. צרכנים משניים

 .שהכרתם בסביבה הקרובהוהצמחים  את שמות בעלי החיים

 
   

   
   
   
   
   
   

 

 ____________________________________________________________? מטרת המיוןימה •

 

סמנו בחצים את יחסי הגומלים  .שבטבלהרשמו בעיגולים שלמטה את בעלי החיים והצמחים . 3

 ?מי אוכל את מי.  היצורים השוניםןבי

 
 

 

 

 

 

 

 

 . סמנו על פני השרטוט מי יצרן מי צרכן ראשוני ומי צרכן משני. 4
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 . מארג המזון – וארים לפניכם בשםהחוקרים מכנים את יחסי הגומלין המת. 5

  ."שרשרת מזון "-לפעמים מתוארים יחסי גומלין אלה כ    

 _____________________________?"מארג מזון"מדוע לדעתכם אנו מכנים את המארג המוצג     

_________________________________________________________________ 

__________________    _________________________________________________________ 
 
 
 _______________________? מהו המקור הראשוני לאנרגיה של היצורים המצויים במארג המזון. 6

 

 __________________________________________________?מי אחראי על קליטת אנרגיה זו. 7

_________________________________________________________________ 

 
 
 .רטטתםשלמארג המזון ש הקשורה חקר שאלת נסחו. 8

 __________________________________________________________________: חקרהשאלת 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 :   סיכוםמשימת     

 . הכינו את החומר להצגה בפני חבריכם . לשאלת החקר שלכםאפשרית דרך חקירה הציעו

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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 2דרך הבנה 

 
  :שימהלבצע את המכדי   זיהוי רעיונות מרכזייםהשתמשו במיומנות

  :וענו על השאלות) מהירה( קריאה מרפרפת פניכםקראו את הקטע של

 ________________________________________________? )הכותרת, רמז(במה עוסק הקטע . 1

 

על פי רב הרעיונות המרכזיים מתומצתים : רמז(? מהם הרעיונות המרכזיים בהם עוסק הקטע. 2

 _________________________________________). הטקסט בפסקה הראשונה והאחרונה של

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 ,הדוגמאות :מחקו מהקטע את. שיטת ההחסרהרעיונות מרכזיים נוספים ניתן לאתר באמצעות . 3

 מה. ודעה אישית, )'צמחים וכו, יםבעלי חי(שמות , הנתונים המספריים, התיאורים, מראי המקום   

 :כתבו אותם. יים הרעיונות המרכזהםשנשאר    

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
 

 שיח הרותם

הרותם הנו צמח חסר . הרותם מותאם היטב לחיים בחול. הרותם הוא צמח אופייני לאזור החולות

. לרותם שורשים עמוקים מאד וגם שורשים שטוחים. לחיים באזור בו המים מעטיםעלים המותאם 

בקיץ הרותם מקבל מימיו ממי התהום המצויים בעומק המסלע וענפיו מאבדים יחסית מעט מים 

הגשמים המחלחלים באמצעות השורשים הצדדיים -בחורף הרותם קולט במהירות את מי. באידוי

 . שלו

 ויוצר חומרי מזון באמצעות אנרגיית מטמיעהרותם . ה לבעלי חיים רביםהרותם מהווה מוקד משיכ

החגבים נהנים מאד לאכול . בעלי חיים רבים ניזונים ממנו. יצרן של חומרי מזוןמכאן הרותם . האור

  .גם השחאוריות וחרקים אחרים. חומר צמחי

חיים האלה וקראנו להם בשם מיינו את בעלי ה' בפרק ב.  מבין היונקים מוכר הגרביל כצמחוני מובהק

  .צרכנים ראשוניים  אוצמחוניים
. החרגול וגמל שלמה,  שנונית החולות, את החרקים הצמחוניים אוכלים כמה אוכלי בשר כמו החומט

 .  או טורפיםצרכנים שניונייםקבוצה זו של אוכלי בשר מכונה 

טורפים . נחש החולות והשועלכמו , צרכנים שלישוניים המכונים גם טורפי עלבחולות קיימים גם 

 . גם שנונית או חומט יערבו לחיכם. או סתם חרק, אלה יאכלו בתאווה רבה גרביל

 .בעלי החיים האלה חלקם חיים בין ענפי הרותם וחלקם בין שורשיו במחילות או בסבכים

. מליןקשרי גוחשיבות למיגוון בעלי חיים המקימים בינם לבין עצמם -הרותם מהווה מוקד משיכה רב

         המציג את זרימת חומרי המזון מן היצרן הראשי הרותם במארג מזוןקשרי גומלין אלה מתבטאים 

  .דרך סדרת יצוקים הניזונים אחד מהשני           
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 ? "מארג מזון"ח שונים "את מערך יחסי ההזנה בין בעמדוע מכנים . 4

     __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 ? במארג מזון זה" יצרן"מדוע הרותם הוא ה. 5

    ___________________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________________ 

 
 ? הגרביל  מכונה צרכן ראשוני ואלו השועל צרכן שלישוני מדוע. 6

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 .שרטטו את מארג המזון המצוי בקרבת הרותם. 7

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 :  משימת סיכום        

באמצעות .." ספרו את סיפור מארג המזון שלה" וסביבתכם הקרובהחזרו לתצפית שבצעתם ב

נסו לכתוב .  נקודת ראותו של אחד מבעלי החייםאו תארו את, או כתבה ממצה, מחזה או סיפור

 . ה בפני חבריכםהצגהכינו את החומר ל.  יצירתית ומעניינתבדרך
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 3דרך הבנה 

 

 . חומר באמצעות אנרגיית האורםהמייצריבפרקים הקודמים הכרנו את הצמחים היצרנים 

בעלי חיים הניזונים מן החי . יםיצרכנים ראשונחיים הניזונים מהצומח מכונים -בעלי

 . ויומנות המיון אותה למדנבואו ונשתמש במ. צרכנים משנייםנקראים 

לפניכם טבלה בה עליכם למיין את שמות בעלי החיים והצמחים שהכרתם בסביבה . 1

 .הקרובה

 
 
   

   

   

   

   

   

   

 

 __________________________________?__________________________מה מטרת המיון  

 

? והצמחים שהכרתם בסביבתכם הקרובההסבירו לפי מה בחרתם למיין את בעלי החיים . 2

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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הוסיפו בה את שמות בעלי . חייםתרשים המתאר את יחסי התזונה בין יצורים לפניכם . 3

 .המתאימים להגדרותשהכרתם ם החיי

 . מתאים לכל הגדרהה יש יותר מיצור חי אחד :שימו לב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 .  של תזונהיחסי גומליןסמנו על פני השרטוט חיצים המתארים . 4

 ____________________________________________________________?מי כאן היצרנים. א

 __________________________________________?ך היצורמהיכן מגיעה האנרגיה לתהלי. ב

 ____________________________________________________________?מי הם הצרכנים. ג

 _____________________________________)צרכן שלישוני( השרטוט טורף העל מי על פי. ד

             נים את המארג המוצג מדוע אנו מכ" שרשרת מזון"יש חוקרים המכנים את מארג המזון . ה

 __________________________________________________?_____________"מארג מזון"    

_________________________________________________________        

 

 

 :משימת סיכום        

. שידגים את מארג המזון בסביבה אותה חקרתםחברו קטע מוסיקלי או שיר ראפ או מוסיקת ראגיי 

 .הכינו את החומר להצגה בפני חבריכם

 

 אני צמח 

 יצרן ואני

___________ 

צרכן אני יונק ואני 
 ראשוני

___________ 

אני חרק צמחוני 
צרכן ראשוני ואני

אני זוחל טורף  ___________
 צרכן משניואני 

___________ 

אני חרק טורף ואני 
 רכן משניצ

___________ 
אני טורף גדול 
 .הניזון מן החי

 צרכן שלישוני אני 
___________ 
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 4דרך הבנה 
 

שלפניכם בשרטוט  .חולים בעקבות הטבועות בסיפור יחסי גומלין בין בעלי חיים כתוב לעית. 1

ציפור הניזונה (נחש חולות וכרוון , )עכבר קטן החי בחולות(עקבות של גרביל , מופיעים צמחים

 ). מזוחלים ונחשים

 
 _________________________________________:  נעשתה על ידי1' מערכת העקבות מס .א

 ___________________________________________________?דעתכם עשה יצור זהמה ל. ב

 ____________________________________________: י" נעשתה ע2' מערכת העקבות מס. ג

 ___________________________________________________________ ?מה עשה יצור זה. ד

 __________________________________________: י" נעשתה ע3מערכת העקבות מספר . ה

 ____________________________________________________________?מה עשה יצור זה. ו

 

 _____________________________________:עקבותהסכמו את אשר התרחש  בחולות על פי . 2

___________________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________?כיצד הגעתם למסקנות אלו. 3

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

1 

2 

3 
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    . םיצרכנים ראשוניחיים הניזונים מהצומח מכונים -בעלי). ?מדוע (יצרניםהצמחים מכונים . 4

     בואו ונשתמש במיומנות המיון אותה . צרכנים משנייםבעלי חיים הניזונים מן החי נקראים     

 .את שמות בעלי החיים והצמחים שהכרתם בסביבה הקרובהה בטבל מיינו. למדנו    

 
   

   

   

   

   

   

   

 
 _________________________________________?__________________מה מטרת המיון •

 

 הניזונים מכל , או טורפי העל צרכנים שלישונייםברוב מערכות יחסי הגומלין מופיעים גם . 5

 ________________________ ?מי על פי העקבות הוא טורף העל. חיים במערכתמכלול בעלי ה    

 ציירו את מארג המזון המתאר את יחסי . מארג מזון של יחסי גומלין שלפנינו מתאר עהאירו. 6

 .הגומלין שהתבטאו בעקבות    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 : משימת סיכום          

, ניתן לצלם תמונות מספרים. ם החיים בסביבה אותה חקרתםחיים וצמחי-אספו תמונות של בעלי

ערכו את התמונות על פני בריסטול כך שיבטאו את מערך . לגזור מעיתונים ולמצוא באינטרנט

התכוננו לדיון . סמנו חיצים המציינים מי טורף את מי. היחסים במארג המזון בסביבה אותה חקרתם

 .בריכםהכינו את הפוסטר לתצוגה לח. על הפוסטר
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 5דרך הבנה 

 .מיון בעלי החיים: 1 פעילות

המייצרים חומר באמצעות  )? הם מכונים כךמדוע (היצרניםבפרקים הקודמים הכרנו את הצמחים 

בעלי חיים הניזונים מן . יםימכונים צרכנים ראשונ חיים הניזונים מהצומח-בעלי. אנרגיית האור

 לפניכם טבלה בה. מנות המיון אותה למדנובואו ונשתמש במיו. משניים יםצרכנהחי נקראים 

 .עליכם למיין את שמות בעלי החיים והצמחים שהכרתם בסביבה הקרובה

 
   

   

   

   

   

   

   

 
 _______________________________________________?____________מה מטרת המיון •

 

 

 . טרריוםתנהכ: 2 פעילות

. של סביבת החיים אותה חקרתם בפעילויות הקודמות) צוגה שקוףכלי ת(בואו ונכין לנו טרריום 

 .  מציאות המצויה בבית הגידול שלכםגלייצהטרריום צריך 

 :חומרים

 .אקווריום ריק או צנצנת גדולה 
 .קרקע מהסביבה 
 .מסלע המאפיין את הסביבה 
 .מיםמלא בכלי  
 .ס לכלי המיםי להכנאותו ניתןספוג  
 .צמחים ובעלי חיים מהסביבה 

 

 :שימו לב
 .יצורים מוגנים על ידי החוק הקפידו לא להכניס לטרריום •
 .הקפידו לשחרר אותם בתום התצפית. טפלו היטב בבעלי החיים. בעלי חיים-מנעו צער •
השקיית  יתר תגרום לעובש , זכרו. דאגו למלא את הכלי במים ולהשקות את הצמחים •

 .וריקבון
    . לטרריוםהימנעו מהכנסת בעלי חיים ארסיים ומסוכנים •

 
 :הנחיות להכנה

 . מתחתית הטרריום מ " ס5שימו קרקע המאפיינת את הסביבה בגובה של  .א
 .הוסיפו את האבנים וכלי המים .ב
 . הכניסו את הספוג לכלי .ג
 . ודאגו להשקותם, שתלו את הצמחים .ד
 .הכניסו את בעלי החיים .ה
 .עליכם להאכיל אותםיהיה . ייםלטפל בבעלי הח כיצד מקורות מידעלמדו באמצעות  .ו
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 מצויים בטרריום ) טורפים ומפרקים,צמחונים: צרכנים, יצרנים(האם כל מרכיבי הסביבה  .1

 .אם כן מלאו את הטבלה? שלכם

  שם היצור מזונו -ניזון מ

 יצרנים   

 צרכנים ראשוניים   

 צרכנים משניים   

 
 
 
 ". מארג מזון"יחסי הגומלין אשר מתבססים על תזונה נקראים  .2

סמנו בחיצים מי אוכל . נסו לשרטט בעיגולים שלפניכם את מארג המזון בטרריום שלפניכם

 .את מי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _____________________________________?ולא שרשרת" מארג"מדוע מכונה מארג המזון  .3

__________________________________________________________________________ 

 .ערכו תצפית ונהלו רישום על חיי היצורים בטרריום .4

 

 

 

 : משימת סיכום           

 . הגומלין בין היצורים החיים המאכלסים את הטרריום שלכםיהכינו הסבר לחבריכם על יחס

יצרןאני צמח ואני   

________ 

אני חרק צמחוני 
ראשוני צרכןואני 

________ 

 טורף  ואני אני חרק
 צרכן ראשוני
________ 

 צרכן משניגם אני 
________ 

, אני טורף על
 .צרכן שלישוני
________ 
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 מארג המזון:  נושאסיכום

 

. היצרניםבכול מארגי המזון החוליה הראשונה הם : במארג מזון מבנה אחיד

 בתהליך יאנאורגאנחומר מ חומר אורגני םהמייצרירנים הם הצמחים היצ

 . במקרה שלנו שיח הרותם לדוגמה הוא היצרן. ההטמעה

החיפושית , בסביבת עץ האלון החגב. םיצרכנים ראשוניאוכלי הצמחים נקראים 

הצרכנים הראשוניים אינם מסוגלים . והגרביל והם דוגמאות לצרכנים ראשוניים

 . ון אלא רק צורכים אותו מהיצרניםליצר חומר מז

. צרכנים משנייםהם נקראים . בחוליות הבאות במארג המזון הם הטורפים

ניתן . הם צרכנים משניים, ונחש החולות, )לטאה(בקרבת הרותם שנונית החולות 

 . צרכן שלישונילאמור כי השועל הנו טורף על לפיכך יש שיכנו אותו 

 .המפרקים זכרה עדין הםקבוצה נוספת של צרכנים שלא הו

 המפרקים בחייהם כמויות גדולות של םהמפרקים הם בעיקר פטריות וחיידקי

חלק מתוצרי הפירוק של המפרקים הם חומרים . הפרשות בעלי חיים וגופות

בכך ניסגר מעגל שתחילתו בבניית . פשוטים שתהליך הפירוק מחזיר אותם לטבע

בתהליך ההטמעה המנצל את אור , םחומרים אורגניים מחומרים אנאורגאניי

, קשרי תזונה-קשרי גומלין בין יצורים חיים המשכו במארג מזון בו קיימים, השמש

    .י מפרקים"וסיומו בפירוק חומרי פסולת ע
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 מארג המזון

 יצרנים

 מפרקים

צרכנים 
 ראשוניים

צרכנים 
 שניוניים

צרכנים 
 שלישוניים
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 דה תהליך הלמיחושבים על  -" לכל אחד סגנון משלו"
 

חלק מכם בוודאי . בוודאי חשתם בעבר כי החומר הנלמד ודרך העברתו לא תמיד מתאים לכם

ההתנסות האחרונה בדרכי הבנה . יתכן ותצליחו יותר,  לימוד אחרתתמכיר את עצמו ויודע כי בשיט

  :חשבו על ההתנסות וענו על השאלות. מגוונות נתנה לכם הזדמנות לנסות וללמוד מעט אחרת

 _____________________________________________?מדתי על עצמי משאלון האבחוןמה ל. 1

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 _________________________?לון שלי התאימה לי ולתוצאות השא באמתבאיזו מידה הפעילות. 2

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________?איך חשתי בפעילות. 3

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 _________________________? _טוב יותרללמוד מה כדאי לי לשנות בכדי להצליח , בשלב זה . 4

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 תהליכיולתי להתמודד עם  על דרך ההבנה שלי ויכתדעהאם יש משהו שחשוב שהמורה . 5

 ________________________________________________________________?מהו? הלמידה

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

סמנו לכם את ההצעות . המתאימים לארגון חומר בדרכי הבנות מרובותלפניכם הצעות לכלים . 6

 .הנראות לכם ביותר

 .לסמן בטוש זוהר את הרעיונות העיקריים בפרק . 1

 .לסכם את החומר בכתב . 2

 .להקליט את עיקרי הדברים לשמוע שנית . 3

 .לעבוד עם חברים על החומר . 4

 .לארגן את החומר בטבלאות . 5

 . החומר בתרשימי זרימהלארגן את . 6

 .לסכם את החומר בשיר ראפ . 7

 .לארגן את חומר בתרשימי זרימה ומפות מושגים . 8

 .לארגן את החומר במפה מלווה בציורים . 9

 . לארגן את החומר בראשי פרקים. 10

 .______________________שיטה משלי. 11
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שי נאין ומשבחים ראה כמה מע: ואמר לו...ה את האדם נטלו"בשעה שברא הקב"

 "חריךאשאם תקלקל אין מי שיתקן , תן דעתך שלא תקלקל ותחריב עולמי.... הם

 )ג"י, ’קהלת רבה ז(

 

 

 

     

   פעילות סיכום   

 ?למה חשוב לשמור על מגוון מינים בטבע
 

 :  לת יחידת הלימוד ונענה עליהי שנשאלתם בתחנחזור שוב לשאלהבואו ו

  ___________________________: הסבירו? ור על מגוון מינים בטבעהאם חשוב לדעתכם לשמ. 1

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

האם חלו ).  6 פעילות פתיחה שאלה(יחידת הלימוד  בתחילת בדקו את תשובתכם לשאלה זו. 2

: הסבירו? ממה לדעתכם נובעים שינויים אלו, אם כן ?שינויים בתשובתכם לשאלה

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

? האם הלמידה הייתה מעניינת עבורכם(כתבו את חוויותיכם מתהליכי הלמידה ביחידת לימוד זו . 3

 מרגישים שלמדתם םהאם את? האם המיומנויות שלמדתם ביחידה זו עוזרות לכם ללמוד

 האם דרכי הלמידה התאימו , האם אתם מעוניינים ללמוד עוד על הנושא? בכלל לא/מעט/הרבה

 ___________________________________________________________________  :)ב"לכם וכיו

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_________________________________________ _____________________________________ 

 : בנושא מגוון מינים" פיזה" את משימת בצעו. 4

549937880=&gid970196431=&item134329003=asp?pc.1article_/scripts/il.ac.proj.motnet://http 
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שאלותיכם נענו האם ) 7שאלה (פתיחה הפעילות ב על מגוון המינים םחזרו לשאלות שניסחת. 5

 ________________________________________________________? ________ביחידת לימוד זו

  :ה הבאותהיעזרו במילות השאל. מגוון המינים בטבע שנותרו ללא מענהשאלות על נסחו . 6

 ?מתי? היכן? האם? איזה? כמה? מה? כיצד? מדוע

    _______________________________________________________________ :השאלות שלי   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_            ______________________________________________________________________ 

           

 :בים הבאים השלנסו לענות עליה על פיובחרו שאלה אחת מתוך השאלות שניסחתם . 7       

 

 

             

 מגווניםמידע  במקורות היעזרו.  שבחרתםהשאלה חיפוש מידע על ערכו: איסוף מידע. א           

בחירה ביקורתית של מקורות הקפידו על . 'נתונים וכו, איורים, אספו גם מידע כתוב וגם תמונותו

האם  ?עומד מאחורי המידעמי : ידעלמקור המ !שימו לב, כלומר .מידעהסינון והערכת ועל מידע ה

אינטרס האם למקור יש ? המקור אובייקטיביהאם ) שניתן לסמוך עליו, אמין(? המקור מהימן

 ? תקף? רלוונטי? האם הוא עדכני: לשנה שבה נכתב המידע !שימו לב ? לשכנע ?למכור? לפרסם

 

 : ממידע לידע. ב               

 שתגדירו על פי נקודות וסכמו אותומהימנים מה מקורות מידע קראו בעיון את המידע שאספתם מכ

 . זכרו את מה שלמדתם על העלאת מגוון נקודות מבט . מראש

 

 

לצורך הצגתו בפני , בתוספת תמונות ואיורים, ארגנו את הסיכום שהכנתם: הידעִארגון . ג            

:  להשתמש באמצעים שוניםםבאפשרותכ. התייחסו גם לחוויותיכם מתהליך העבודה. הכיתה

ֱהיּו יצירתיים ומקוריים אך יותר . ב" וכיוציור, לוח קיר, ֶּדֶגם, אֹוסרט ויֵד, ְשָקפים, ַמֶצֶּגת מּוְלִטיֶמְדיָה

   ברורואמין הקפידו שהמידע יהיה , לומכ

 

 

 .  בפני הכיתה ותקבל ָמשֹובעבודתהכל קבוצה תציג את  :הידע תהצג. ד             

 ? מה ההבדל בין מידע לבין ידע: הדונו יחד בשאל, כוםלסי
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 ?אז למה לשמור על מגוון מינים בטבע
: הם מבצעים תהליכים חשובים כגון. תאקולוגיהמערכת ה הם המרכיבים הביוטיים של יצורים חיים

, בתהליך הפוטוסינתזה םאנאורגאניימחומרים ייצור חומרים אורגניים , האבקה והפצת זרעים

 . ועוד ותיצירת קרקע, מיחזור חומרים, ת אנרגיה במארג המזוןהעבר

 בסופו של דבר  לפגיעה במינים נוספים והובילפגיעה במין מסוים עלולה ל

 .כולה האקולוגית במערכתלפגיעה 

 

 

 יותר טוביםסיכויים  יש ,) זה מזהמספר רב של יצורים שונים(מגוון מינים  עםמערכת אקולוגית ל. 8

עם מספר קטן של מערכת אקולוגית ל מאשר ,מעשי ידי אדםשהם , בסביבהנוים להסתגל לשי

 !):זכרו את מה שלמדתם בנושא מארג המזון(? הסבירו מדוע. מינים

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 : )תומוסרי (קהאתי

  ! ולם ולא ישובו לעיצורים שנכחדו אבדו מכדור הארץ לעד

 ! רגישים יותר לסכנת הכחדה בעתידהופכים יצורים שנותרו ה

 !טבע אין זכות לפגוע ולהרוס את פלאי ההבריאה ולאדםכל מין הוא יציר 

 
 

  ! רבים ושונים זה מזהכה צרכי האדם : תותועלתני

הצמחים מספקים חמצן לאטמוספרה ומשפיעים על  .האדםצרכי מגוון המינים בטבע מספק את 

שמירה על הפוריות שלה מניעת סחיפתה ו, יצירת הקרקע. באווירשועל הלחות  מפרטורההט

מינים שונים משמשים את האדם ליצור תרופות . צומח ומשפיעים על משק המיםבחי ובקשורים 

, זרעים, פירות,  ירקות-חיים ומתוצרתם מיצורים  המזון והלבוש שלנו מורכב. ולהדברה בחקלאות

  ... ועודעודו, ועודעורות , משי, צמר, כותנה, ביצים,  חלב,םדגי, עופות, בקר

וממראות הטבע העשירים , מגוון העצום שהטבע מספק לנומהליהנות להמשיך וכדי שנוכל 

  . רבהשונים זה מזה במידה ה,  של מיניםרחבל מגוון עעלינו לדאוג לשמור , והמגוונים
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 __________________________________? טבעלשמור על מגוון המינים בניתן כיצד לדעתכם . 9

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

               

                  

סביבתכם מינים בעל מגוון יכולים לעשות כדי לשמור מה אתם כם והציעו ידונו בנ. 10                

 ______________________________________________________________________? הקרובה

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תיבת נח

, בעזרתה יינצלו הוא, לבנות תיבה גדולה, "צדיק תמים בדורותיו", נחאלוקים מצווה על   

 :  מהמבול שנגזר כעונש על בני דורו החוטאים,חיים בעלים שונים של מיניומשפחתו 

ְוֶזה ֲאֶשׁר . ּ אָֹתּה ִמַבִּית ּוִמחּוץ ַבּכֶֹּפרְוָכַפְרָת, ָבהִקִנּים ַתֲּעֶשׂה ֶאת ַהֵת, ֶפרֲעֵשׂה ְלָך ֵתַּבת ֲעֵצי גֹ"    

צַֹהר . ים ַאָמּה ָרְחָבּּה ּוְשׁלִשׁים ַאָמּה קֹוָמָתּהִמִשְשׁלׁש ֵמאֹות ַאָמּה אֶֹרְך ַהֵתָּבה ֲח: ַתֲּעֶשׂה אָֹתּה

ִּשׂים ַתְּחִתִּיּם ְשִׁנִיּם ּוְשִׁלִשׁים ַתֲּעֶשׂה ַלֵתָּבה ְוֶאל ַאָמּה ְתַּכֶלָּנּה ִמְלַמְעָלה ּוֶפַתח ַהֵתָּבה ְבִּצָדּּה ָת

ְשַׁנִים , ּוִמָכּל ָהַחי ִמָכּל ָבָּשׂר. ַאָתּה ּוָבֶניָך ְוִאְשְׁתָּך ּוְנֵשׁי ָבֶניָך ִאָתְּך, ּוָבאָת ֶאל ַהֵתָּבה... ַתֲּעֶשָׂה

 .יט-יד', ו, בראשית           .  "ָזָכר ּוְנֵקָבה ִיְהיּו, ָתִּביא ֶאל ַהֵתָּבה ְלַהֲחיֹת ִאָתְּך, ִמכֹּל
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  :  הגדירו נציגים ממדינות העולם את1992בשנת 

 "ֲאָמָנה לשמירה על המגוָון ַהִּביֹולֹוִגי"ה

 

מדינת  .ָהֲאָמָנה מכירה לראשונה בכך ששימּור המגוָון ַהִּביֹולֹוִגי הוא עניין משותף לכלל ָהֱאנֹושּות

 . ישראל חתומה אף היא על ָהֲאָמָנה

ָמָנה הוגדרו דרכים שבהן אפשר לקדם את השמירה על המרכיבים של עוֶשר החיים על ָּבֲא

 :שלוש מטרות עיקריותלאמנה . האדמה

 . שימּור הִמגוָון הִּביֹולֹוִגי 

מבלי , פיתוח העוֶנה על צורכי הדור הנוכחי ( המגוון הביולוגיָמא של מרכיביָיְקי-שימוש ַּבר 

 ).הדורות הבאיםלפגוע באפשרות לענות על צורכי 

 . המגוון הביולוגיחלוקה הֹוֶגֶנת ְוִשוְויֹונית של התֹוָעלֹות הנובעות מניצּול  

 

 

 : מינים בסביבתכם הקרובההלשמירה על מגוון הגדירו אמנה משלכם  .11          

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רה על מגוון מינים בסביבתנו הקרובהאמנה לשמי

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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   נספחיםנספחיםנספחים
 

 
 מאמר מסכם על הצומח בחולות  .1נספח 

 
 

 ולותהצומח בח

 .המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע, ר עודד בן מנחם"ד

 
אורח חייהם של צמחים . םהמתבונן באזור החולות מגלה אזור המכוסה במעט צמחים אופייניי

למעשה כושרו של כל צמח לחיות בחולות . אלה נקבע על פי מרכיבים חיים ודוממים בסביבה

 . ביבה החיה והדוממתנקבע על פי כושרו להתמודד עם תנאי הס

אשר הצליחו להתאים  רק צמחים, הקרקע החולית מציבה אתגרים מיוחדים בפני הצמחים

 .אבולוציה לאתגרים אלו יכולים להתקיים בההעצמם במהלך 
 

המבנה הגרגרי של החולות גורם . האתגר הראשון הניצב בפני הצמחים הוא המחסור במים

אצל .  של החולותנה העליושכבהמק ולמחסור במים בהגשמים לעו-לחילחול מהיר מאד של מי

 התפתחו שני סוגי שורשים המאפשרים להם להתמודד עם בעיית , כמו הרותם,חלק מהצמחים

 .החילחול המהיר של המים

 . שורשים עמוקים היונקים מים משכבות החול העמוקות כלפי הגבעול .1

טה מהירה של יפשרים קלמאו, קרקעהשורשים רדודים המסתעפים במקביל לפני  .2

 .גשם משכבות החול העליונות-מי
-קליטת מים מהירה של מיבחורף לשיח הצבר מערכת שורשים שטוחה ומסועפת המאפשרת 

צמחים אחרים כמו חבצלת . גשמים והעברתם לשכבות הבשרניות של הגבעולים האוגרים מיםה

ם מוגנים על ידי שעם וכיסוי צמחים אחרי. מכוסים בשעווה המונעת איבוד מים מהעלים, החוף

 . עבה
 

הרוח מעיפה בנקל את החול ממקום למקום וגורמת . האתגר השני קשור בתנועת גרגרי הקוורץ

אצל חלק מצמחי החולות כמו מלענן . לחשיפת שורשים במקום אחד וכיסוי צמחים במקום אחר

וף במקום אלה התפתחו שורשים המסוגלים להצמיח ענפים ישירות מהשורש החש, המטאטאים

תכונה זו מאפשרת לצמח לפתח ענפים וגבעולים מטמיעים חדשים במקום אלו . שהתכסו בחול

 .שהתכסו

אצל צמחי חולות רבים התפתחו גם מנגנונים המאפשרים כיסוי מהיר של שורשים בחומר 

 .המכונה שעם המגן על השורש מקרינה ישירה ומונע את התייבשותו
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ברקמות , גרגרי הקוורץ העפים ברוחת ים בחולות קשור בפגיעהאתגר השלישי לצמחים החי

כידוע החול בנוי מגרגרי המינרל קוורץ שהוא חומר קשה מאד המסוגל . העדינות של הצמחים

זרעית -אצל הלענה החד.  במעופו עם הרוחןכאשר הוא פוגע בה, לשחוק בקלות את רקמות הצמח

שהתפתח על גבי הגבעולים , בפני שחיקת החולהתפתחו מנגנוני הגנה כגון כיסוי עבה העמיד 

 .ולחלוקת עלי הלענה לרצועות קטנות מאד המקטינות את הפגיעה מהחול

 

תכונות לכל האתגרים קשורים . אזור החולות מעמיד בפני צומח החולות אתגרים שונים

. ה של צמחי החולות יש ביטוי לדרכי התאמה מגוונות לאתגרים אלהבמבנ. החול כסביבת חיים

 . התאמות אלה הן ביטוי להסתגלות הצמח לחיים בסביבה מיוחדת ומעניינת זו

 

 
 

 :מקורות

הוצאת , החיים בחולות תרגיל בעבודת שדה). 1981. (א, ואידלמן. ב, רונטל. י, לוי. י, אור .1

 . בית ספר שדה שדה בוקר. החברה להגנת הטבע

 .  א"הוצאת אוניברסיטת ת. בישראלצמחי חוף הים ).  1982. (מ, ואגמי. מ, ליטב. י, ויזל .2
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 מושגים בסיסיים שנלמדו ביחידה זו .2נספח   

 

 
 

 מגוון מינים •

 מרכיבים ביוטיים •

 מרכיבים אביוטיים •

 )צמחוניים( ניזונים מן הצומח -בעלי חיים  •

 )טורפים ואוכלי נבלות( ניזונים מן החי -בעלי חיים  •

  אוכלי כל-בעלי חיים  •

 חסרי חוליות •

 ליותבעלי חו •

 התאמה התנהגותית •

 התאמת איברי גוף •

 הסתגלות •

 יצרנים •

 צרכנים ראשוניים •

 צרכנים משניים •

 הטמעה •

 צמחים חד שנתיים •

 צמחים רב שנתיים •

 עלה/ זרע / שורש / גבעול / ניצן / פרח : איברי הצמח •
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   כרטיסיות זיהוי בעלי חייםכרטיסיות זיהוי בעלי חייםכרטיסיות זיהוי בעלי חיים   ...333נספח נספח נספח 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 כלב הבית :שם:  לכלב זיהויי כרטיס
   ,בעלי כנפים, "תולעת" לדומים, ובטן) יחד(חזה - ראש,ראש חזה ובטן  :מבנה גוף

   _________________________________________________ :אחר  
 _____:אחר / 8 / 6 / 4 / 2 / 0 :מספר הרגליים

    אין שלד/ שלד חיצוני  / שלד פנימי :שלד
 נוצות / ׂשיםשׂשקשק /פרווה /  עור חלק :וףכיסויי הג

 אוכל כל/ צמחוני  /  טורף:תזונה
  /משריץ שרצים /  מטיל ביצים :מעגל החיים

 גלגול/  יולד ילדים / ממליט ולדות  
 
 
 
 
 
 
 

 , בעלי בלוטות טויה ,בעלי סנפירים, יונקים חלב בצעירותם  :סימנים מיוחדים
 בעלי זימים, בעלי מקור, יר מפרישי ר,בעלי אפרכסות אוזניים 
  :אחר 

 

 
 

  הביתחתול :שם:  חתולכרטיס זיהויי ל
   ,בעלי כנפים, "תולעת" לדומים, ובטן) יחד(חזה - ראש,ראש חזה ובטן  :מבנה גוף

   _________________________________________________ :אחר  
 _____:אחר / 8 / 6 / 4 / 2 / 0 :מספר הרגליים

    אין שלד/ שלד חיצוני  / שלד פנימי :דשל
 נוצות / ׂשיםשׂשקשק /פרווה /  עור חלק :כיסויי הגוף

 אוכל כל/ צמחוני  /  טורף:תזונה
  /משריץ שרצים /  מטיל ביצים :מעגל החיים

 גלגול/  יולד ילדים / ממליט ולדות  
 
 
 
 
 
 
 

 , לי בלוטות טויהבע ,בעלי סנפירים, יונקים חלב בצעירותם  :סימנים מיוחדים
 בעלי זימים, בעלי מקור, מפרישי ריר, בעלי אפרכסות אוזניים 
 ___________________________________________ :אחר 
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  גרביל חולות:שם:  גרבילכרטיס זיהויי ל
   ,בעלי כנפים, "תולעת" לדומים, ובטן) יחד(חזה - ראש,ראש חזה ובטן  :מבנה גוף

   _________________________________________________ :אחר  
 _____:אחר / 8 / 6 / 4 / 2 / 0 :מספר הרגליים

    אין שלד/ שלד חיצוני  / שלד פנימי :שלד
 נוצות / ׂשיםשׂשקשק / פרווה/  עור חלק :כיסויי הגוף

  אוכל כל/צמחוני /  טורף :תזונה
  /משריץ שרצים /  מטיל ביצים :מעגל החיים

 גלגול/  יולד ילדים / ממליט ולדות  
 
 
 
 
 
 
 

 , בעלי בלוטות טויה ,בעלי סנפירים, יונקים חלב בצעירותם  :סימנים מיוחדים
 בעלי זימים, בעלי מקור, מפרישי ריר, בעלי אפרכסות אוזניים 
  :אחר 

 

  נחש חולות:שם:  נחשכרטיס זיהויי ל
   ,בעלי כנפים, "תולעת"דומים ל, ובטן) יחד(חזה -ראש, ראש חזה ובטן  :מבנה גוף

   _________________________________________________ :אחר  
 _____:אחר / 8 / 6 / 4 / 2 / 0 :מספר הרגליים

    אין שלד/ שלד חיצוני  / שלד פנימי :שלד
 נוצות / ׂשיםשׂשקשק/ פרווה /  עור חלק :כיסויי הגוף

 אוכל כל/ צמחוני  / טורף :תזונה
  /משריץ שרצים  /  מטיל ביצים:מעגל החיים

 גלגול/  יולד ילדים/  ממליט ולדות  
 
 
 
 
 
 
 

 , בעלי בלוטות טויה ,פיריםבעלי סנ, יונקים חלב בצעירותם  :סימנים מיוחדים
 בעלי זימים, בעלי מקור, מפרישי ריר, בעלי אפרכסות אוזניים 
 זוחל על גחונו:אחר 

 

 הדביקו כאן תמונה
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  שנונית החולות:שם:  טאהכרטיס זיהויי ל
   ,בעלי כנפים, "תולעת" לדומים, ובטן) יחד(חזה -ראש, ראש חזה ובטן  :ףמבנה גו

   _________________________________________________ :אחר  
 _____:אחר / 8 / 6 / 4 / 2 / 0 :מספר הרגליים

    אין שלד/ שלד חיצוני  / שלד פנימי :שלד
 נוצות / ׂשיםשׂשקשק/ פרווה /  עור חלק :כיסויי הגוף

 אוכל כל/ צמחוני  /  טורף:תזונה
  /משריץ שרצים  /  מטיל ביצים:מעגל החיים

 גלגול/  יולד ילדים/  ממליט ולדות  
 
 
 
 
 
 
 

 , בעלי בלוטות טויה ,בעלי סנפירים, יונקים חלב בצעירותם  :סימנים מיוחדים
 בעלי זימים, בעלי מקור, מפרישי ריר, בעלי אפרכסות אוזניים 
  :אחר 

 

 

  עורב אפור:שם:  ציפורכרטיס זיהויי ל
   ,בעלי כנפים, "ולעתת" לדומים, ובטן) יחד(חזה - ראש,ראש חזה ובטן  :מבנה גוף

   _________________________________________________ :אחר  
 _____:אחר / 8 / 6 / 4 / 2 / 0 :מספר הרגליים

    אין שלד/ שלד חיצוני  / שלד פנימי :שלד
 נוצות/  ׂשיםשׂשקשק/ פרווה /  עור חלק :כיסויי הגוף

 אוכל כל/ צמחוני /  טורף :תזונה
  /משריץ שרצים  / מטיל ביצים :מעגל החיים

 גלגול/  יולד ילדים/  ממליט ולדות  
 
 
 
 
 
 
 

 , בעלי בלוטות טויה ,בעלי סנפירים, יונקים חלב בצעירותם  :סימנים מיוחדים
  בעלי זימים,בעלי מקור, מפרישי ריר, בעלי אפרכסות אוזניים 
  :אחר 

 

 



 110

  ארינמל:שם:  1חרק כרטיס זיהויי ל
   ,בעלי כנפים, "תולעת" לדומים, ובטן) יחד(חזה - ראש,ראש חזה ובטן  :מבנה גוף

   _________________________________________________ :אחר  
 _____:אחר / 8 / 6 / 4 / 2 / 0 :מספר הרגליים

     שלד אין/שלד חיצוני /  שלד פנימי :שלד
 נוצות / ׂשיםשׂשקשק/ פרווה /  עור חלק :כיסויי הגוף

 אוכל כל/  צמחוני / טורף :תזונה
  /משריץ שרצים /  מטיל ביצים :מעגל החיים

 גלגול/  יולד ילדים/  ממליט ולדות  
 
 
 
 
 
 
 

 , בעלי בלוטות טויה ,בעלי סנפירים, יונקים חלב בצעירותם  :סימנים מיוחדים
 בעלי זימים, בעלי מקור, מפרישי ריר, בעלי אפרכסות אוזניים 
 יוצרים מלכודת:אחר 

 

  שחאורית:שם:  2חרק כרטיס זיהויי ל
   ,בעלי כנפים, "תולעת" לדומים, ובטן) יחד(חזה -ראש, ראש חזה ובטן  :מבנה גוף

   _________________________________________________ :אחר  
 _____:אחר / 8 / 6 / 4 / 2 / 0 :מספר הרגליים

    אין שלד / שלד חיצוני/  שלד פנימי :שלד
 נוצות / ׂשיםשקשקׂש/ פרווה /  עור חלק :כיסויי הגוף

  אוכל כל/צמחוני /  טורף :תזונה
  /משריץ שרצים /  מטיל ביצים :מעגל החיים

 גלגול/  יולד ילדים/  ממליט ולדות  
 
 
 
 
 
 
 

 , בעלי בלוטות טויה ,בעלי סנפירים, יונקים חלב בצעירותם  :סימנים מיוחדים
 בעלי זימים, בעלי מקור, מפרישי ריר, בעלי אפרכסות אוזניים 
  :אחר 
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  קיפוד חולות:שם:  קיפודכרטיס זיהויי ל
   ,בעלי כנפים, "תולעת" לדומים, ובטן) יחד(זה ח- ראש,ראש חזה ובטן  :מבנה גוף

   _________________________________________________ :אחר  
 _____:אחר / 8 / 6 / 4 / 2 / 0 :מספר הרגליים

     אין שלד/שלד חיצוני /  שלד פנימי :שלד
 נוצות / ׂשיםשׂשקשק/ פרווה /  עור חלק :כיסויי הגוף

 אוכל כל/ וני  צמח/ טורף :תזונה
  /משריץ שרצים /  מטיל ביצים :מעגל החיים

 גלגול/  יולד ילדים / ממליט ולדות  
 
 
 
 
 
 
 

 , בעלי בלוטות טויה ,בעלי סנפירים, יונקים חלב בצעירותם  :סימנים מיוחדים
 בעלי זימים, בעלי מקור, מפרישי ריר, בעלי אפרכסות אוזניים 
  מכוסה מחטים:אחר 

 

  שועל מצוי:שם:  שועלכרטיס זיהויי ל
   ,בעלי כנפים, "תולעת" לדומים, ובטן) יחד(חזה - ראש,ראש חזה ובטן  :מבנה גוף

   _________________________________________________ :אחר  
 _____:אחר / 8 / 6 / 4 / 2 / 0 :מספר הרגליים

     אין שלד/שלד חיצוני  / שלד פנימי :שלד
 נוצות / ׂשיםשׂשקשק/ פרווה /  עור חלק :כיסויי הגוף

 אוכל כל/  צמחוני / טורף :תזונה
  /משריץ שרצים /  מטיל ביצים :מעגל החיים

 גלגול/  יולד ילדים/  ממליט ולדות  
 
 
 
 
 
 
 

 , בעלי בלוטות טויה ,בעלי סנפירים, יונקים חלב בצעירותם  :סימנים מיוחדים
 בעלי זימים, בעלי מקור, מפרישי ריר, בעלי אפרכסות אוזניים 
 :אחר 
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  כרוון:שם:  ציפורכרטיס זיהויי ל
   ,בעלי כנפים, "תולעת" לדומים, ובטן) יחד(חזה - ראש,ראש חזה ובטן  :מבנה גוף

   _________________________________________________ :אחר  
 _____:אחר / 8 / 6 / 4 / 2 / 0 :מספר הרגליים

     שלדאין/ שלד חיצוני /  שלד פנימי :שלד
 נוצות / ׂשיםשׂשקשק/ פרווה /  עור חלק :כיסויי הגוף

 אוכל כל/  צמחוני / טורף :תזונה
  /משריץ שרצים  / מטיל ביצים :מעגל החיים

 גלגול/  יולד ילדים/  ממליט ולדות  
 
 
 
 
 
 
 

 , בעלי בלוטות טויה ,בעלי סנפירים, יונקים חלב בצעירותם  :סימנים מיוחדים
 בעלי זימים, בעלי מקור, מפרישי ריר, בעלי אפרכסות אוזניים 
 :אחר 

 

  דרחול:שם:  חלזוןכרטיס זיהויי ל
   ,בעלי כנפים, "תולעת" לדומים, ובטן) יחד(חזה - ראש,ראש חזה ובטן  :מבנה גוף

   גוף רך מכוסה קונכיה :אחר  
 _____:אחר / 8 / 6 / 4 / 2 / 0 :מספר הרגליים

    אין שלד/ שלד חיצוני /  שלד פנימי :שלד
 נוצות / ׂשיםשׂשקשק/ פרווה  / לקעור ח :כיסויי הגוף

 אוכל כל / צמחוני / טורף :תזונה
  /משריץ שרצים  /  מטיל ביצים:מעגל החיים

 גלגול/  יולד ילדים/  ממליט ולדות  
 
 
 
 
 
 
 

 , בעלי בלוטות טויה ,בעלי סנפירים, יונקים חלב בצעירותם  :סימנים מיוחדים
 בעלי זימים, מקורבעלי , מפרישי ריר, בעלי אפרכסות אוזניים 
 בעל קונכיה:אחר 
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  ארנבת השדה:שם  ארנבתכרטיס זיהויי ל
   ,בעלי כנפים, "תולעת" לומיםד, ובטן) יחד(חזה - ראש,ראש חזה ובטן  :מבנה גוף

   _________________________________________________ :אחר  
 _____:אחר / 8 / 6 / 4/  2/  0 :מספר הרגליים

     אין שלד/שלד חיצוני  / שלד פנימי :שלד
 נוצות / ׂשיםשׂשקשק / פרווה/  עור חלק :כיסויי הגוף

 אוכל כל / צמחוני / טורף :תזונה
  /משריץ שרצים /  מטיל ביצים :גל החייםמע

 גלגול/  יולד ילדים / ממליט ולדות  
 
 
 
 
 
 
 

 , בעלי בלוטות טויה ,בעלי סנפירים, יונקים חלב בצעירותם  :סימנים מיוחדים
 בעלי זימים, בעלי מקור, מפרישי ריר, בעלי אפרכסות אוזניים 
 :אחר 

 

  נחושית החולות:שם:  נחושיתכרטיס זיהויי ל
   ,בעלי כנפים, "תולעת" לדומים, ובטן) יחד(חזה - ראש,ראש חזה ובטן  :מבנה גוף

   _________________________________________________ :אחר  
 _____:אחר / 8 / 6  /4 / 2 / 0 :מספר הרגליים

     אין שלד/שלד חיצוני  / שלד פנימי :שלד
 נוצות / ׂשיםשׂשקשק/ פרווה /  עור חלק :כיסויי הגוף

 אוכל כל/  צמחוני / טורף :תזונה
   /משריץ שרצים / מטיל ביצים :מעגל החיים

 גלגול/  יולד ילדים/  ממליט ולדות  
 
 
 
 
 
 
 

 , בעלי בלוטות טויה ,בעלי סנפירים, יונקים חלב בצעירותם :סימנים מיוחדים
 בעלי זימים, בעלי מקור, מפרישי ריר, בעלי אפרכסות אוזניים 
 רגלים מנוונות:אחר 

 


