
  

 'טבע עירוני'

 מקום –כל מקום, אם רק עושים לו בהטבע נמצא 

בע לאחר שהובן כי תהליכים עירוניים מואצים עלולים לאיים על קהמושג "טבע עירוני" נ
. היעלמותם של שטחים טבעיים ןקיומם של השטחים הטבעיים בתוך הערים או בשוליה

על איכות החיים של וים בעיר, מהמרקם העירוני משפיעה לרעה על המגוון הביולוגי המתקי

  .התושבים
 

את וכן טבע עירוני  מטרת מערך פעילות זה הוא לחשוף ולהסביר לתלמידים את המושג 
 אתרים אלו.שמירה על פיתוח ובני האדם על הטבע העירוני בדגש  תיכולת השפע

 לדף זה מצורפת מצגת להעברה.

 דגשים והסברים לשקפים במצגת:

דים להתקרב אל הלוח ולהבחין בבעלי החיים והצמחים השונים. בקשו מהתלמי: 7שקף 
, המסומנים בנקודה אדומה )מצויים בסכנת הכחדה(לאחר שעיינו בסוגים השונים ובאלה 

 החזירו אותם למקומותיהם והמשיכו באחת המשימות.
 משימות אפשריות:

 הגיעואיך מהו מין בסכנת הכחדה בחרו את המינים בסכנת הכחדה ונסו להסביר  .1
 מצב זה?ל

 ביחרו את כל הצמחים ונסו להבין כיצד צמחים אלו תורמים לבעלי החיים בסביבתם. .2
המזון )טורף על, טורף, אוכל צמחים,  במארגאותם  ושבצובחרו מינים שונים  .3

 .צמחים(
 כמה יונקים בתמונה? כמה מהם בסכנת הכחדה? .4
מהקבוצה לחפש  לכל קבוצה ובקשו בחרו מין מסוים :חלקו את הכיתה לקבוצות .5

 ממצאים מעניינים על מין זה. בקשו מכל קבוצה להציג את הממצאים.
 

 .אדמה נאכלת על ידי התולעת, הזבוב והחיפושית : 8שקף 
 .דשא נאכל על ידי הארנב והצבי
 .דגן נאכל על ידי הצבי והעכבר

 .הצפרדע אוכל את הזבוב והחיפושית
  .הכחל אוכל את החיפושית, הזבוב והתולעת

 .נץ אוכל את העכבר, הצפרדע, הכחל והארנבה
 .התן אוכל את הארנב והעכבר ועם קצת מזל גם עופר קטן

 .היעל בתמונה –הנשר והצבוע ניזונים מפגרים 
 הזבוב ניזון משאריות ולכן ימצא בקרבת ציפורים, יונקים, אדמה ופגרים.

 
 .משחק תלות הדדית  -: ראו מסמך מצורף9 שקף

זה אפשרי שכל כך הרבה מינים של ציפורים נמצאים מסביב  איךר נסו להסבי :10 שקף
 לביתנו?

 שאלות מנחות:
. האם בידינו לקרב את הטבע העירוני לסביבת ביתנו? )שתילת סוגים שונים של צמחים 1

 .ועצים, אספקת מקור מים, מסלעה, קנים לסוגי ציפורים ספציפיים(
קת סביבה פוריה ומגוונת?)חרקים, לטאות, . האם אנחנו מזמנים בעלי חיים נוספים באספ2

 .תולעים, מרחפים(, כיצד זה משפיע על הציפורים? )מקורות מזון נוספים(

 יכולים לשמור על הטבע העירוני:כיצד אנחנו, : 11-12שקפים 



  

 להעצים ! בתכנון עירוני וסביבתי נכון, להשאיר מקום ולזמן את הטבע.

 לא לפגוע ! 

 אינה שהעיר בר חיות -ל התערבות בני האדם במרקם הטבעתוצאות ש -13-14שקפים 
 .בעיר לפגוש רוצים היינו ולא שלהן הטבעי האיזור

  :13שקף 

: הנמרים מצויים בחלק קטן בעיר הצמוד לשמורת טבע. זו דוגמה למצב שבו השטח ימומבא
 הטבעי הצטמצם עד כדי כך, שחיות בר נכנסות פנימה אל תוך העיר.

נמרים  –ונים הגדילו את גודל אוכלוסייתם בשל הירידה במספר טורפיהם : הראקמונטריאול
 שחורים, זאבים, דורסים ועוד.

 
 : 14 שקף

 .מגיעים לשטחי העיר לחיפוש מזון בעדרים: גמלים החיים ערב הסעודית
:צמצום המקום הטבעי והשלכת פסולת ברחוב או בפחים פתוחים מביאה עימה  אשדוד

 .אינו קיים בשטחיהם הטבעיים שנלקחו לצרכי בנייהשועלים לחיפוש מזון ש
. 

שהשטח עליו נבנתה העיר היה חיות בר  -מקרה מקומי והפוך למקרים הקודמים: 15שקף 
 האיזור הטבעי שלהן והן נעלמות משטח העיר.

באים בתוך אזור המע"ר שמדרום לסיטי. : עד לפני שנתיים הסתובבו צכל התשובות נכונות
בסכנת נמצאת עלייה בהיקף הבנייה. אוכלוסיית הצבאים ההצבאים במע"ר נעלמו עם 

בעיקר בדיונות החול מדרום לעיר  מצומצם של פרטים,וכיום אנו מוצאים מספר הכחדה 
 אשדוד .

 גומלין יחסי – הדדית תלות משחק

 : המשחק מטרת

 .אקולוגית מערכת של המרכיבים בין המתקיימת הגומלין סייח מערכת של והבנה המחשה

, אויר: גומלין יחסי של במערך תמיד ונמצאים בזה זה תלויים בטבע השונים המרכיבים
 .ועוד אדם בני, חיים בעלי, צמחים, מים, אדמה

 .כתיבה כלי, מדבקות, חבל או צמר חוט סלילי 2: דרוש ציוד

 יצור של שם לכתוב ילד מכל ומבקשים מדבקות/יסיותכרט שולחן על מניחים: המשחק מהלך
 אחר מרכיב כל לכתוב גם ניתן". בעיר הטבע בשביל"ו" שלנו בטבע זה" השקף מתוך אחד

, כלב, תולעת, ציפור: האלה למרכיבים דוגמאות. שלנו המחייה סביבת מתוך רוחם על העולה
, דורס עוף, קומפוסט, עשב, שיח, פרי עץ, עץ, חקלאי, איש, ילד, חרקים, דבורה, חתול

 .נחל, שמש, גשם, אוויר, רוח, זרעים, אדמה שלשולי

, ציפורים, חרקים, אדם, ח"בע, צמחים: המרכיבים של מאוזנת חלוקה שיש לבדוק חשוב)
 (. ועוד מים, אדמה

 פקעות ושתי מדבקות כפל צריך ואז. יותר קטנות קבוצות לשתי לפצל -גדולה הקבוצה אם
 .חוטים

 וכולם ות/המדבקה את הו/עצמ על ה/מדביק או ות/הכרטיסיה את ת/אוחז, ףמשתת כל
 שצריך לזה הגליל את ומוסר החוט קצה את מחזיק, הראשון המשתתף. במעגל מסתדרים



  

 -לחיות כדי למים זקוק ואני צפרדע בחרתי: למשל) להתקיים כדי בו תלוי או שלה המרכיב את
'. וכו האבקה לשם לי זקוקים והפרחים ורהדב בחרתי, המים מדבקת עם למשתתף ומוסר
 את זורק ימין וביד, מהרשת חלק הוא, שמאל ביד החוט את להחזיק ממשיך משתתף אותו

 .בו תלוי/  תלוי הוא שבו לחבר החבל פקעת

 סבוכה רשת ונוצרת בו אוחזים שכולם עד, למשתתף ממשתתף החוט את מעבירים כך
 את להחזיק צריך) בטבע המתקיימים המזון גיומאר הגומלין יחסי מערכת את הממחישה

 את למצוא יודע לא מישהו אם. מהמשתתפים אחד לכל יגיע שהכדור חשוב(. מתוח החוט
 .על הקבוצה לסייע לו -אחר למישהו שלו הקשר

 שאנחנו להדגישו, )סוף אין עד הזה המשחק את להמשיך שאפשר למשתתפים מסבירים
 המתקיימים הגומלין ויחסי אקולוגיות מערכות של כיביםהמר כל את לעומק מבינים לא עדין
 (.הטבע לחוכמת כבוד ולתת מזיקה לא צניעות קצת) – בהן

 כביש, בעמק ,לסלול החליטו: במערכת האדם התערבות של מצב מתארים: המשחק המשך
 ריסס הגנן/ הנחל אל רעילים שפכים ניקז החקלאי/  הפקקים בעיית על להקל כדי יותר רחב
 שנפגע מי כל? נפגע מי - מלכלך הוא כי האגוז עץ את לכרות החליט הבית בעל/  עשבים נגד

 ומבינים האדם של אחת מפעילות נפגעו מרכיבים כמה ממחישים כך. החוט את לעזוב צריך
 .בשני האחד תלויים שכולנו

. עיהטב האיזון של הפרה יוצר  שינוי כל. ושברירית מורכבת, עדינה מאוד המערכת: דגשים
 .האדם בני= אנחנו, נכון? השינויים לרוב גורם ומי

 

 


