
 

 

 ב-לכיתות אוטבע עירוני בנושא מגוון המינים פעילות 

 

החשיבות של מעורבות  ולהבין את להכיר את סביבת הטבע העירוני ומגוון המינים  הפעילותמטרת  •

 אישית בשמירה על מגוון המינים.

 

 המושגים עליהם נשוחח: מגוון מינים, מארג מזון, בית גידול, טבע עירוני

 

ומקריאים  מאת אקסל שפלר – גינת הפרפרים של בן -מקרינים את הסיפור )דפי הספר הסרוקים(  .1

 לתלמידים. 

 

 :ר בעזרת שאלות מנחותופידנים בס .2

 ?מגוון המינים המופיע בסיפורמהו 

המינים הם המרכיבים החיים של כל מערכת אקולוגית. המונח מגוון המינים עוסק בעושר הרב של המינים 

בין המינים השונים מתקיימים קשרי גומלין ופגיעה במין אחד עלולה החיים בסביבה ובהבדלים שביניהם. 

 לגרום לתהליך שרשרת העלול לפגוע במינים רבים נוספים ואף באדם. 

 . : סרפדים, תולעת, חיפושית, פרפר, פרחים צופניים, דבורים(הלוח על לכתוב( בסיפור מגוון המינים

ניתן למיין את המינים לצמחים ולבעלי חיים, כמה בכל קבוצה? לשוחח על השוני/דמיון ביניהם (גודל, צבע, 

 מבנה, איברים מיוחדים(.

 לסיכום הדיון נסביר את המושג "מגוון המינים": 

 .הוא עושר של דברים שונים זה מזה מגוון

 .ים, צמחים או יצורים חיים אחריםמינים הם סוגים שונים של בעלי חי

 השונים זה מזה. הרבה מינים  –מגוון מינים 

 

זחלים אוכלים  –לחבר בקו בין המרכיבים השונים במארג   ור?תהליך מארג המזון המופיע בסיפמהו 

 מארג מזון הוא דוגמא לקשר בין יצורים חיים שונים.  צוף. שותיםסרפדים, פרפרים 

נים, לא רק בקשר של קשר בין יצורים או במילים אחרות "יחסי גומלין" יכול לבוא לידי ביטוי בכל מיני אופ

את הצמחים  יםמאביק ,פרפרים וחרקים אחרים האוספים צוף ואבקה מהפרחיםנאכל", למשל: -"אוכל

 את התפתחות הצמחים והתרבותם.  יםומאפשר

(ציפור  אוכל נאכל, האבקה, הפצת זרעים –משוחחים עם התלמידים על הקשרים השונים שהם מכירים בטבע 

פרי ומפזרת את זרעיו, כלב שזרע קוצני נתפס בפרווה שלו ונושר במקום אחר(, מתן מחסה וסביבה  תשאוכל

 לים(.עה בין (ציפור הבונה קן על עץ, חרקים החיים 

 

  ?בסיפור יםופיעמהגידול של מגוון המינים ש יתב םהמ

בית הגידול של הפרפרים הם הפרחים, בית הגידול של הזחלים הם הסרפדים, בית הגידול של התולעת הוא 

 הקרקע.



 

 

האם התלמידים יכולים לחשוב על עוד בתי גידול שהם מכירים  –בסביבת הטבע העירוני יש בתי גידול שונים 

 (. בהםבטבע העירוני? למשל עץ, אבן ולציירם (עם היצורים שחיים 

בבתי גידול שונים שוררים תנאים שונים (מזון, אור, חום לחות( המתאימים ליצורים שונים. מה יקרה 

 ליצורים אם בית הגידול שלהם יפגע?

 

עקירת הסרפדים מונעת את גידולם של הזחלים ומאידך  בסיפור? פיע על מגוון המיניםמש כיצד בן )האדם(

 אשר ניזונים מהצוף של הפרחים. מזמנת פרפרים פרפרים מושכישתילת פרחים 

 כיום מגוון המינים בעולם הולך ומצטמצם בקצב מואץ ומינים רבים נכחדו או נמצאים בסכנת הכחדה. 

  .במגוון המינים ולפגיעהלהרס בתי גידול  (שמקורם בבני האדם( גורמים םתהליכי פיתוח מואצים וזיהו

בשמירה על  יכולה לסייעובהם מגוון בתי גידול, אחריות ומעורבות אישית בטיפוח שטחי טבע עירוני עם זאת, 

 מגוון המינים. 

 

 מקרינים את השקפים "זה בטבע שלנו" ו"בשביל בטבע בעיר" .3

אלו מרכיבים את מגוון המינים  –מבקשים מהתלמידים לזהות חלק מהיצורים המופיעים בפוסטרים 

 בישראל.

 (מצורף(.משחקים במשחק "תלות הדדית"  .4

 

 

 קיימות כי הכל קשורהמידע מתוך מתוך 

 

 

 גומלין יחסי – הדדית תלות משחק

 : המשחק מטרת

 .אקולוגית מערכת של המרכיבים בין המתקיימים הגומלין יחסי מערכת של והבנה המחשה

, צמחים, מים, אדמה, אויר: גומלין יחסי של במערך תמיד ונמצאים בזה זה תלויים בטבע השונים המרכיבים

 .ועוד אדם בני, חיים בעלי

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

 מתוך אחד יצור של שם לכתוב ילד מכל ומבקשים מדבקות/כרטיסיות שולחןה על מניחים: המשחק מהלך

 סביבת מתוך רוחם על העולה אחר מרכיב כל לכתוב גם ניתן". בעיר הטבע בשביל"ו" שלנו בטבע זה" השקף

, עץ, חקלאי, איש, ילד, חרקים, דבורה, חתול, כלב, תולעת, ציפור: האלה למרכיבים דוגמאות. שלנו המחייה

 .נחל, שמש, גשם, אוויר, רוח, זרעים, אדמה שלשולי, דורס עוף, קומפוסט, עשב, שיח, פרי עץ

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

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/ResearchAndPublications/Pages/Publications/P0501-P0600/P0541.aspx


 

 

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

. במעגל מסתדרים וכולם ות/המדבקה את עצמה על מדביקה או ות/הכרטיסיה את ת/אוחז, משתתף כל

 כדי בו תלוי או שלה המרכיב את שצריך לזה הגליל את ומוסר החוט קצה את מחזיק, הראשון המשתתף

 בחרתי, המים מדבקת עם למשתתף ומוסר -לחיות כדי למים זקוק ואני צפרדע בחרתי: למשל( להתקיים

 חלק הוא, שמאל ביד החוט את להחזיק ממשיך משתתף אותו'. וכו האבקה לשם לי זקוקים והפרחים דבורה

 .בו תלוי/  תלוי הוא שבו לחבר החבל פקעת את זורק ימין וביד, מהרשת

 מערכת את הממחישה סבוכה רשת ונוצרת בו אוחזים שכולם עד, למשתתף ממשתתף החוט את מעבירים כך

 אחד לכל יגיע שהכדור חשוב(. מתוח החוט את להחזיק צריך( בטבע המתקיימים המזון ומארגי הגומלין יחסי

 .עזרה מהקבוצה לבקש -אחר למישהו שלו הקשר את למצוא יודע לא מישהו אם. מהמשתתפים

 לעומק מבינים לא עדין שאנחנו להדגיש, (סוף אין עד הזה המשחק את להמשיך שאפשר למשתתפים מסבירים

 ולתת מזיקה לא צניעות קצתו( – בהן המתקיימים הגומלין ויחסי אקולוגיות מערכות של המרכיבים כל את

 (.הטבע לחוכמת כבוד

 כדי יותר רחב כביש בעמק לסלול החליטו: במערכת האדם התערבות של מצב מתארים: המשחק המשך

 החליט הבית בעל/  עשבים נגד ריסס הגנן /הנחל אל רעילים שפכים ניקז החקלאי/  הפקקים בעיית על להקל

 מרכיבים כמה ממחישים כך. החוט את לעזוב צריך שנפגע מי כל? נפגע מי - מלכלך הוא כי האגוז עץ את לכרות

 .בשני האחד תלויים שכולנו ומבינים האדם של אחת מפעילות נפגעו

 לרוב גורם ומי. הטבעי האיזון של הפרה יוצר  שינוי כל. ושברירית מורכבת, עדינה מאוד המערכת: דגשים

 .האדם בני= אנחנו, נכון? השינויים

 


