
מגוון המינים



השטחים הפתוחים הם בית למגוון יצורים חיים



מגוון המינים מספקים לנו את כל 
:צרכנו

אויר נקי•

מים לשתייה•

מזון•

טמפרטורה נעימה•

ואפילו השראה ורגיעה•

https://youtu.be/FSL9sax5bss


מצאו את ההבדלים במרחב העירוני

?באיזו עיר תעדיפו לגור



מה ניתן למצוא בשטחים  
?הפתוחים של העיר שלנו

?עץ

?חורשה

?נחל

?שדה בור ?חוף ים



מגוון המינים כולל בעלי חיים



וצמחים



,  האוויר, השמש. כדור הארץ שלנו חי ונושם
כולם  -האדמה המים וכל היצורים החיים

.מתקיימים יחד באיזון
טביעת כף הרגל האקולוגיתההשפעה שלנו על העולם נקראת גם  



אחריות סביבתית אישית  

הם  , כשבני האדם התחילו להתפתח וליצור לעצמם חיים נוחים בעזרת טכנולוגיה מתקדמת•
בני האדם חייבים לקחת . הפרו את האיזון על פני כדור הארץ והתוצאה היא פגיעה בטבע

אחריות אישית ולהפחית ככל הניתן את הפגיעה



הדברה

זיהום 
מים

ציד

מינים 
בסכנת  
הכחדה

מינים  
פולשים

זיהום

https://www.youtube.com/watch?v=tesIiEtR1wY
https://www.youtube.com/watch?v=OtmGJNluY_4&ab_channel=%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%9D


?כיצד נוכל לשמור על מגוון המינים



כל אחד יכול

נשאיר את מה 

-ששייך לטבע 

בטבע

נהיה צרכנים נבונים
נתרום למאמץ  

למנוע פלישה של 

מינים

נדווח על כל מקרה של 

פגיעה ביצורים החיים 

בטבע





אלַמד על בתי הגידול לבעלי  
חיים ולצמחים בסביבתי  

.  ואחקור אותם
-אעזור לנקות את בתי הגידול 

,  השלוליות, הנחלים, חופי הים
השמורות  , היערות, השדות

.ואשמור עליהם



,זיקיות ,קרפדות ,צבים

,ועודחצביםבצלי

.שלהםהטבעיתלסביבהשייכים

,שםמהםואתפעלבהםאתבונן

הביתהאותםאקחולא

.הספרלביתאו

צמחאוחייםבעל

מסביבתושהוצא

כללבדרך ,הטבעית

מחיייסבולאוימות

וסביבתו ,השבי

מחסרונותסבול



אשתמש גם  , אקנה רק מה שאני באמת צריך
ואחסוך במיחזוראעזור , בדברים משומשים

.במשאבים היקרים של כדור הארץ

אָמַנע  , אם אסע לטיול בארץ או בחוץ לארץ
מרכישת מזכרות שעלו בחיי בעל חיים או שפגעו  

בני משפחה  –ואדאג גם שאחרים , בבית גידול
יעשו כמוני–וחברים 

כמעט כל דבר 

שאני קונה 

עשוי מהמגוון הביולוגי 

.  שבכדור הארץ



בגינה שלנו אדאג שנשתול צמחים  
.מקומיים ולא זרים

לא אשחרר לסביבה הטבעית חיית  
,  דגים: כגון, מחמד שגדלה אצלנו בבית

.לטאות וצבים, חרקים, תוכים

לא אשחרר את החתול או את הכלב  
הם עלולים להטריד  . שלי בשדה הפתוח

יצורים שחיים שם או אפילו לטרוף  
.אותם



אפשר גם להתנדב לארגונים סביבתיים לשמירה על חיות בר ועל בתי הגידול 

:הטבעיים

sviva@spni.org.il: שומרי הסביבה של החברה להגנת הטבע
 loc_eti@netvision.net.il: המרכז לחקר נדידת הציפורים ומרכז הצפרות הישראלי

http://www.birds.org.il/ (03-6449622' טל)

(03-6388744' טל)מרכז מידע על יונקים של החברה להגנת הטבע 

(08-6727895' טל)מרכז מידע על זוחלים ודו חיים של החברה להגנת הטבע 

למסור לטיפול בעלי חיים פצועים

, "צער בעלי חיים"החולים של בית:האלהאפשר לפנות לאחד מהגופים 

(02-6433352' טל)ירושלים 

(03-5183568' טל, 155הרצל ' רח)תל אביב , "לטבע נולד"בית החולים לחיות בר 

(88*1084מירסאו 050-6241663' טל)מכמורת , המרכז ליונקים ימיים

(08-6376018' טל)אזור הדרום , של רשות הטבע והגניםיטבתה" חי בר"



יש לכם רעיונות נוספים  
כיצד לשמור על המגוון  

?הביולוגי


