
 

 מגוון הביולוגי בדגש שמירה על חיות הבר

  חינוכיהקניית ידע לצוות ה

 מושגים עיקריים שנלמדו במפגש נושאי ההרצאה מטרות מוגדרות לכל מפגש

 צוות החינוכי יכיר את ה
המגוון הביולוגי הקיים 

 הקרובה.בסביבה 

  הצוות החינוכי יבין את
חשיבותו של המגוון 

 הביולוגי.

  הצוות החינוכי ייחשף
לסיפורים על בעלי חיים 

 שנכחדו מארץ ישראל.

  הצוות החינוכי יחשף
למינים המצויים היום 

 בסכנת הכחדה.

  הכרות עם מינים
פולשים וכיצד ניתן 
 למנוע את התהליך.

 ש והצוות החינוכי ירכ
ח חיים כלים לקידום אור

מקיים בגן בדגש על 
שמירה על המגוון הקיים 

 ועל בעלי חיים ככלל.

  צוות הגן יעביר את הידע
הנרכש לילדים ,להורים 
 ולאוכלוסיות יעד נוספות.

  הגננות והילדים יטפחו
ערכים של כבוד לסביבה 

פרטנית וייעוץ  הצוותים החינוכיים יקבלו הדרכה
להקניית ידע והעשרה בנושא מגוון ביולוגי 

במיקוד של חיות בר. התכנים ישתלבו באופן 
הוליסטי עם תכנית הלימודים וישולבו באורח חיי 

הגן. כל גננת תקבל לפחות שישה מפגשים 
-שעות(. בכל מפגש  6לאורך השנה )לפחות 

הקניית ידע מקצועי ובניית תכנית עבודה ליישום 
הליך והעברת הידע לילדי הגן ואוכלוסיות הת

 היעד לחודש הקרוב.

מהו מגוון ביולוגי? מהו  -מפגש פתיחה .1
מגוון מינים? מה חשיבות המגוון לאדם 

 .בעלי חיים כסמנים אקולוגיים  ולסביבה.

 קביעת לוח זמנים ותיאום ציפיות.

מהן חיות בר ומה ההבדל בין חיות בר  .2
הקרובה וחיות מחמד?. יציאה לסביבה 

והכרות עם בתי הגידול הקיימים . סקירה 
של מגוון מינים מקומי בדגש בעלי חיים. 
פיתוח משותף של סל רעיונות כיצד ניתן 

 לזמן מגוון מינים לסביבת הגן.

מהם בעלי חיים בסכנת הכחדה? הכרות  .3
עם מינים שנכחדו מישראל וכאלה 
המצויים היום בסכנת הכחדה. מה 

ניתן לאמץ אורח  הסיבות להכחדה? כיצד
 חיים מקיים ולסייע.

מהם מינים פולשים, כיצד הם הגיעו ואילו  .4

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סמן אקולוגימגוון ביולוגי, מגוון מינים, עולם החי, 
 
 
 

חיות בר, חיות מחמד, אחריות, בתי גידול, התאמה 
לסביבה, חשיבותו של כל מין בטבע, שלולית חורף, בית 

מלון לחרקים, החי מתחת לאבן, ציפורים, שועלים, צבים, 
 נחשים.

 
 

סכנת הכחדה, הספר האדום, דוגמאות למינים 
, נכחדים/שהושבו ומהמצויים בסכנת הכחדה: נמר, עזנייה

 פרא, ערוד, ראם ויחמור, צבי ים ועוד.
 
 

 מין פולש, אחריות, התערבות, דררה, מיינה, נוטרייה 



 

, לחי ולצומח, שינוי 
אורח חיים, חינוך 

 לאחריות .
 
 
 

 מינים פולשים נמצאים בסביבה הקרובה.

הכרות עם בית החולים לחיות בר.  באילו  .5
בעלי חיים הוא מטפל? מה הפגיעות 

 הנפוצות?.

חיות בר ימיות. אילו חיות נפוצות בים  .6
 התיכון, מה הסכנות האורבות להן ואיך

 אנו בני האדם משפיעים עליהן?.

במידה ויתאפשר , נקיים מפגש הכשרה נוסף 
בנושא אירועים אקולוגיים והשפעתם על חיות 

הבר: השריפה בכרמל, שמורת עברונה וכו'. 
חשיבותם של השטחים הפתוחים והמסדרונות 

 האקולוגיים למגוון המינים.

 
בית החולים לחיות בר, רט"ג, כללי התנהגות בשמורות 

טבע, ציד בלתי חוקי, נסיעה בשטחים פתוחים, נחלת 
 הכלל, מפגע פסולת.

 מחמל"י, יונקים ימיים. 
 
 
 
 

 אסון אקולוגי, מסדרון אקולוגי, שטחים פתוחים. 
 

 
 

 מפגשים( 10בתוך הגן ומחוצה לו )הקניית ידע לילדים 

 מושגים  פעולות מתוכננות  נושא מפגש  

*חשיבות מינים  1
 בטבע.

 
*  הבדלה בין 

חיות בר לחיות 
 מחמד.

סיפור: המלך והצפרדעים/ שלמה אבס להמחשת חשיבותו 
 של כל מין בטבע.

 
 מהי חיית בר?

 מה ההבדל בין חיית בר לחיית מחמד.
מה ההבדלים  –מיון תמונות של חיות בר וחיות מחמד 

 ביניהם?.
 הילדים יתנו דוגמאות לבעלי חיים שהם מגדלים בביתם.

חיות מחמד, חיות בר, שטחים פתוחים, שמורת טבע, 
 מגוון ביולוגי.

הכרות עם מגוון  2
חיות בר בחצר 

הגן ובסביבה 
 הקרובה

הגננת תוציא את הילדים בקבוצות קטנות לסיור בסביבה 
הקרובה, הכרות ואיתור בתי גידול ומינים של בעלי חיים 

 הנמצאים סביבנו.
ודיון על נתינת כבוד  –סיפור הי נמלה/פיליפ והנה הוס 

חקר, תיק חוקר, סיורים קטנים, מגוון מינים, צמחים 
 מושכי פרפרים, שלולית חורף, דו חיים, החי מתחת לאבן.



 

 לבעלי חיים קטנים וגדולים. זימון לחצר הגן 
 /פרפרים שתילת צמחים מושכי/הצבת כלי עם מים -זימון

 בית מלון לחרקים/תיבות קינון/שלולית חורף/מסלעה.

יציאה ליום ניקיון בשטח היישוב בדגש שמירה על בעלי  פסולת וחיות בר 3
 חיים בסביבה.

לילדים תמונות של מפגעי פסולת כפעילות מקדימה נציג  
בסביבה ובבעלי חיים ונדון בנזקים האפשריים וכיצד ניתן 

 לסייע.

 יום הניקיון, אכפתיות, שמירה על הסביבה

בעלי חיים   4
 בסכנת הכחדה

 

 הכרות עם בעלי חיים בארץ המצויים בסכנת הכחדה.
נכיר מינים המופיעים בתנ"ך שאינם קיימים כיום בטבע 

 ונדון כיצד ניתן לעזור לבעלי חיים המצויים בסכנת הכחדה. 

 סכנת הכחדה, פרחי בר, שדה בור, בית גידול.

 ציפורים ו/או 5
 שועלים

הכרות עם מיני ציפורים בסביבה הקרובה,  -ציפורים 
ו/או בית משיכת מינים שונים ע"י הצבת כלי מים מותאם 

קינון. הילדים יעקבו אחר המינים השונים 
 )חורפים/נודדים/יציבים/פולשים(. 

 נכיר את דמותו של השועל בספרות . -שועלים
נבין כי ביישוב שלנו מצויים שועלים  וכי השועל הוא חלק 

 ממגוון המינים הקיים סביבנו ואין הוא פוגע בבני אדם. 

חורפות/יציבות/נודדות, מארג מינים פולשים, ציפורים 
 מזון, בית קינון.

בית חולים לחיות  6
 בר

הכרות עם בית החולים לחיות בר בספארי. ההבדל בינו 
לבין מרפאה וטרינרית הקיימת בישוב. הילדים יבינו אילו 

 בעלי חיים נשייך לכל אחד מהם. 
 נסביר מה עושים במקרה שמוצאים בעל חיים פצוע.

 בר, מרפאה וטרינרית, חמלה. בית החולים לחיות

שמירה על חיות  7
 הבר

גיבוש אמנה או כללים כיצד מתנהגים בשטחים פתוחים 
ובשמורות טבע. הכנת כרזה עם הכללים )לא לוקחים 
דברים השייכים לטבע, לא פוגעים בחיות/ הולכים על 

 שבילים מסומנים/אוספים פסולת וכו'...(

  אמנה, שמירת טבע, שבילים מסומנים,

 הכרות עם מגוון המינים הקיימים בים התיכון חיות בר ימיות 8
 רשתות, פסולת, דיג לא מבוקר.–מהם המפגעים בים 

סיפורם של צבי הים והסכנות האורבות להם בסביבה 

 יונקים ימיים, דולפין, לוויתן, כלבי ים, מפגעים בים, צבי ים



 

כדוגמא לבעל חיים בסכנת הכחדה ועל פעילות הרט"ג 
 להצלתם.

דולפינים בחופי ישראל והשמירה  -פעילות עמותת מחמל"י
 יהם.על

שמירה על החוף  9
 והים

הגננת תעודד את הילדים  –כללים לשמירה על הים והחוף 
לשמור על הניקיון, לאסוף פסולת להשאיר את מיני 

 הצדפים וערכי הטבע בסביבה הטבעית. 
 נסיעה ברכבים בחוף הים.

 דגל כחול, שמירה על חופים נקיים, 

  מפגש חוויתי של מדריכה מקצועית עם ילדי הגן  סיכום 10

 


