
 טבע עירוני
 הטבע מסביבנו נמצא בכל מקום

 מקום -אם רק מביטים בו ועושים לו 

האל-גליה פלג ונועם ואן דר, בטי כהן: כתבו  

 סרטון פליאה מהטבע

https://www.myairbridge.com/en/#!/email/Oi5xzMhFON9
https://drive.google.com/open?id=1OrJfvhAX3qCWD48A7PjvwaTc2P3fYxNR


 ?ומהו טבע? מהי עיר
,  לרוב בעל צפיפות אוכלוסין גבוהה, ישוב גדול : עיר•

 .העירייהי "עשמנוהל 

 .כל הדברים בעולם שלא הושפעו ממעשי האדם: טבע•
 (מילוג: מתוך)



 ?איך מחברים טבע עם עיר

מחפשים את המקומות  •

נשאר טבע בתוך  בהם 

 .  תחומי העיר

  

 לדוגמה חוף הים 

 

 הדיונות באשדודלדוגמה 



 ?עם טבע ואיך מחברים עיר

לפארקים  להתייחס אפשר •
טבע  "וגינות בעיר כאל 

 "עירוני
  

לדוגמה בעלי החיים הייחודיים  

 נחל לכישבפארק 
 

 הציבורייםהחיים בגנים לדוגמה עטלפים וציפורים 



טבע עירוני זה המקום בו האדם נפגש עם  

 פלאי הטבע התורמים לחיזוק הגוף והנפש

. טבע עירוני זה מקום שבו האדם והקהילה עומדים במקום שווה

האדם פוגש בסמוך למקום מגוריו את משאבי הטבע   -בו 
 . המיוחדים לעירו



 ?האם ניתן לומר שזה טבע עירוני

 .  יחדוהאדם ( ח וצמחים"בע)טבע עירוני אמור לענות על צרכי הטבע 

שגן חיות או פארק שעשועים אינם עונים על ההגדרה  , זאת אומרת

 : (צרכי הטבע אינם נלקחים בחשבון  –של טבע עירוני 

 פארק אתגרים פינת החי בפארק לכיש



 משימה

התקרבו  '

וראו את כל  

מה שקיים 

בטבע  

 '!הישראלי



 משימה

 ?'....מי ניזון ממי'



 'תלות הדדית' – משימה



 משימה



 ?האם נוכל להעצים את הטבע העירוני

כל פעולה שמחדירה עוד מקור טבעי לעיר  
 !עוזרת להעצים את הטבע העירוני



 ?האם נוכל לפגוע בטבע העירוני

 דיונות אשדוד

 שפך נחל לכיש עם הים



 לתשובה נכונה' נק 3 -' חידון שלב א

 טנזניה –דאר אל סאלאם 1.

 רוסיה –נינובגורוד 'ניז2.

 הודו –מומביי 3.

 ניו זילנד –' רץ'קרייסטצ4.

 

היכן ניתן למצוא נמרים  
 ?משוטטים בתוך עיר

  ראקוניםהיכן מגיעים 
 ?בפחיםלנבור 

 נורווגיה –אוסלו 1.

 קוסטה ריקה –סן חוזה 2.

 אפריקה' דר –קייפטאון 3.

 קנדה -מונטריאול 4.

 



היכן לא נתפלא למעבר גמל על 
 ?הכביש

 לתשובה נכונה' נק 3 -' שלב ב

 ערב הסעודית1.

 אוסטרליה2.

 צרפת3.

 ארגנטינה4.

 
באיזו עיר נפגוש שועל באמצע 

 ?כיכר

 אמסטרדם1.

 ליסבון2.

 אשדוד3.

 מוסקווה4.

 



 לתשובה נכונה' נק 3 -' שלב ג

צבאים  נראו לראות היכן 

 ?באזור אשדוד עד לאחרונה

 ר הסיטי"מע1.

 בדיונות2.

 לאורך החוף הדרומי3.

 כל התשובות נכונות4.

 



 נקודות 5 -ואחרון' שלב ד

האם פיתוח טבע עירוני  

באשדוד וסביבתה יכול  
 ?לסייע לצבאים



 ואחרון' שלב ד

 !כן

בתכנון נכון וסביבתי נוכל 
לשמור על שטחים פתוחים  

 .לרווחת האדם ולרווחת הטבע

הן   –ככל שיהיו יותר אזורי טבע 
מגוון  , מסביב להבעיר והן 
וישפיע גם על יגדל המינים 
 .הצבאים

הרס בית הגידול , לעומת זאת
את הכחדתם של  יבטיח 

מינים  יעלמוואיתם  –הצבאים 
נוספים הקשורים אליהם 

 .בתלות הדדית

האם פיתוח טבע עירוני  
יכול לסייע וסביבתה באשדוד 
 ?לצבאים



 !מזל טוב לזוכה המאושר

 '?  נק 20הגעת ל 

ה  /מגיע לך תואר תלמיד

הטבע העירוני המצטיין  

 .ט"לשנת תשע

 

 

 :  וזכרו

טבע בעיר זו הדרך "
 "הטובה ביותר שאני מכיר


