
 

 

 

 

 

 

 

, גליה פלג, דניאל מורלי צוות חינוך איגוד ערים: מרב יגר, אורי
 יוסף, בטי כהן, יפעת וינרב, שירה רשף.

 

 

 

 ים וחופים
 

  שיארעיונות לפעילויות 
 

 



 

 
 

אך מהווה גם מפגע רעש לא   רעש הוא בעיה סביבתית נפוצה גם בחוף הים. מטקות הוא משחק מצויין

 קטן.

 גם מפחיתות רעש וגם עשויות מחומרים בשימוש חוזר. ,בואו ניצור מטקות סביבתיות

 החומרים הדרושים:

בקבוקי שתייה של ליטר וחצי )אם אין בבית אין צורך לקנות. רק לקפוץ לפינת המחזור הקרובה,  2 ❖

 תמיד יש שם שפע של בקבוקים(

 מספריים ❖

 או נייר סלוטייפ צבעוני טושים פרמננטיםאפשר גם  ,ומכחוליםצבע אקריליק  ❖

 ניר עיתון או ניירות טיוטה ❖

 סרט דבק נייר )מסקינגטייפ( ❖

 אופן ההכנה:

חותכים את בקבוקי השתייה בקו אלכסוני: מתחילים כמה ס"מ מעל לתחתית הבקבוק )הפלסטיק  ❖

ס"מ מתחתית  16עד לגובה של כ בתחתית בדרך כלל עבה יותר ולכן קשה יותר לחיתוך( וממשיכים 

הבקבוק. המידות לא חייבות להיות מדויקות. אפשר לצייר מראש בטוש פרמננטי את הקו המיועד 

  לחיתוך.

משתמשים בחלק העליון של הבקבוקים החתוכים. רוחצים אותם משאריות המשקה וכשהם  ❖

ליהם בטושים יבשים ניתן לקשט אותם בעזרת מדבקות אן טפטים צבעוניים, או לצייר ע

  פרמננטים.

 מכינים כדור מנייר עיתון קטן מקוטר הבקבוק, ומחזקים מסקינגטייפ. ❖

 עכשיו אפשר לצאת לשחק.

 

 

 

 מטקות סביבתיות

 שירה רשף



 

 

 
 

חשופים לאיומים מצד בני האדם, ולכן חלקם מוגנים על פי חי, צומח ודומם,  ,תופעות טבע בחוף 

  .מוכרזים שמורות טבע וכל מה שנמצא בהם מוגןהחופים קיימים  .החוקים לשמירת הטבע

להכיר את תופעות הטבע בחוף, להתפעל מהן וליהנות  ?מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשמור על החופים

 .מהן. לדעת כיצד אפשר לשמור עליהן ולעורר מודעות לנושא

 החומרים הדרושים:

כרטיסיות עם מאפיין.תיאור המתאים לאחת  + צילומי פרטים הנמצאים בחוף הים ❖

 התמונות

 שעון חול ❖

 

 תשובות:

  סרטן חולות

 אני מנקה את החוף מפסולת טבעית המגיעה מהים.

 הצבע ומבנה הגוף שלי. –יש לי הסוואה טובה כשאני רץ על החול 

  חבצלת החוף

 בשעות הערב. אני פורחת על החוף בלבן, בסוף הקיץ,

 הזרעים שלי עטופים ב"חליפת ציפה" המתאימה לתנאי הים.

  צב ים

 אנחנו חיים בים, אך זקוקים לחול בחוף כדי להתרבות.

 אנו עלולים להיפגע משקית ניילון שהגיעה מהחוף, אם נחשוב בטעות שהיא מדוזה וננסה לאכול אותה.

  חילזון חד־שן

 בקו המים.אני אוכל אצות הנמצאות על הסלעים ש

 אחרי שאני מת הקונכייה שלי משמשת בית לבעל חיים אחרים. 

  צדף הנעמית

 אני שריד לבעל חיים שחי בקרקעית הים.

 ממני נבנה סלע הכורכר.

 

 

 

 
 ערכי טבע מוגנים בחוף הים

 בטי כהן
 "טבעי בחוףמתוך חוברת פעילות של רשות הטבע והגנים "החומר נלקח 

 

https://drive.google.com/file/d/1pCKQZ8uEJAr-8CtRCrxBUI1sFuEUdANf/view?usp=sharing
https://www.parks.org.il/wp-content/uploads/2018/01/23-11.pdf


 

 

 אופן ההכנה:

יש להדפיס שני עותקים מתמונות הפרטים הנמצאים בחוף הים ומכרטיסיות המידע. ניתן  ❖

 להדביק על קרטון כדי לשחק עם כרטיסים קשיחים ועל מנת לשמור עליהם. 

חלקו את הקבוצה לשניים. תנו לכל קבוצה חמש תמונות של פרטים הנמצאים בחוף הים:  ❖

לות, צדף הנעמית, חבצלת החוף, חילזון חד־בעלי חיים, צמחים או דומם )צב ים, סרטן חו

שן( ועשר כרטיסיות )על כל כרטיסיה כתוב מאפיין או תיאור המתאים לאחת התמונות(. 

 לכל תמונה מתאימות שתי כרטיסיות. 

על המשתתפים בכל קבוצה לשתף פעולה ולנסות כמיטב יכולתם להתאים נכון את  ❖

כשהחול בשעון אוזל הכריזו על הקבוצה הכרטיסיות לתמונות, עד שהחול בשעון אוזל. 

 שהצליחה להתאים נכון יותר כרטיסיות ותמונות.

 

 סיכום:

חוף הים הוא בית גידול לבעלי חיים, צמחים ודוממים שהם חלק מהטבע וקשורים זה בזה. כשאנו 

 שומרים על החוף אנו שומרים עליהם, ולהפך.

הבר. אם כל אחד ייקח "רק קצת" לבסוף לא יישאר דבר. הצדפים הם ערך טבע מוגן על פי חוק, כמו פרחי 

מה אפשר לעשות כשרואים צדפים, חבצלות, סרטנים? אפשר להתבונן, ליהנות, להריח, אפשר גם לגעת 

בצדפים ולאסוף אותם בחוף, להתרשם מהמגוון שלהם, ואם רוצים לצלם אותם ולקחת את התמונה 

 נו נשאיר בחוף לבאים אחרינו.למזכרת. את הצדפים ואת שאר האוצרות שמצא

 

 מגדיר זיהוי צדפים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/13C8sncZulW1474wYBpQXn1sWqnkr4upH/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

? במשחק הזה נלמד כיצד הדרך הנכונה לבצע פעולות שונות שאנו מהם כללי ההתנהגות הנכונה בחוף
שבחוף, גם ללא עלולות לפגוע בטבע הפעולות שלנו נבין כי ישנן  לשמור על הטבע. על מנת בחוף הים

 . כוונה

משחק זיכרון עם קלפים גדולים בצורת צדפים. במשחק יש להתאים בין הפעולה שאנו עושים נשחק 
 בחוף לבין הדרך הנכונה לעשות אותה.

 

 החומרים הדרושים:

 כרטיסיות משחק זיכרון בצורת צדפים ❖

 

 אופן ההכנה:

מדפיסים וגוזרים את הכרטיסיות. ניתן להדביק על קרטון כדי לשחק עם כרטיסים  ❖
 קשיחים ועל מנת לשמור עליהם. 

 הכרטיסיות כותבים את הפעולות הבאות בטבלה המצורפת 8על  ❖
 כרטיסיות נכונות כותבים את הדרך הנכונה לעשות פעולות אלו 8על  ❖

 דרך נכונה לביצוע פעולה

 לינה רק בחניוני לילה מסודרים לינה בחוף

 

 ערת מדורה רק בחוף מוסדר, רחוק מקו המים ובתוך חצאי חביותהב הבערת מדורה בחוף

 המים והלאה מקומטר  100רק ממרחק של  נסיעה ברכב על החוף

 ומדווחים* 3639מתקשרים למוקד  פוגשים בחוף צב ים

 

 הולכים רק בשבילים המסומנים טיול בחוף שהוא שמורת טבע

 משאירים בחוף, לא לוקחים למזכרת מוצאים צדפים

 

 לא משאירים בחוף, לוקחים אתנו פסולת מהפיקניק

 

 בכלים רב פעמיים אוכלים בחוף הים

 משחק זיכרון צדפים בצמדים

 בטי כהן
 "טבעי בחוףמתוך חוברת פעילות של רשות הטבע והגנים "החומר נלקח 

 

https://drive.google.com/file/d/1ZbAW8wpTt-b7TE3eJkz77oSZVbvZIPQp/view?usp=sharing
https://www.parks.org.il/wp-content/uploads/2018/01/23-11.pdf


 

 

 

 

 והסברים יותר מפורטים:

לא, יש ללון רק בחניוני לילה מסודרים.  רוצים לישון בחוף, האם אפשר לעשות זאת בכל מקום? אם

מדוע? כי יש חיים בחוף הים. בלילה בעלי חיים, כמו שועלים, סרטנים, ובעונה המתאימה צבות ים, 

 מסתובבים על החוף וצריך להשאיר עבורם קטעי חוף שקטים וריקים מפעילות אדם.

כמו בעניין הלינה, גם מדורה חשוב להדליק רק בחופים מסודרים האם מותר להדליק מדורות על החוף? 

ובמקומות המיועדים לכך, כדי להמעיט את ההפרעה שלנו לחיי הלילה של חיות הבר בחוף, וגם כדי לא 

על החול. להפריע לנופשים אחרים. את המדורה מבעירים רק בתוך חצי חבית כדי שלא להשאיר גחלים 

כמו כן יש להציב את החבית במרחק גדול מקו המים )כמה עשרות מטרים( כדי לא להפריע לפעילות של 

 צבות הים העולות לחוף להטיל.

מטר מקו המים.  100החוק אוסר נסיעה על החוף בטווח של  ?4X4החוף ברכבי האם אפשר לנסוע על 

בעלי החיים, למשל, את הסרטנים, ואת צבי הים נסיעת רכב על החוף מסכנת את הנופשים וכמובן, את 

 את קיני הביצים ואת הצבונים שבקעו מהן.

מובן שאוספים את כל הפסולת בשקית ולוקחים אותה אתנו עד לפח  מה עושים עם האשפה שלנו?

בקוע )צב ים קטן( בדרכו למים או לצב בוגר  האשפה הקרוב. אפילו שקית ניילון אחת היא סכנת חיים לא

 –ך הים )העלול לחשוב שהיא מדוזה למאכל(. שקית אשפה הנשארת על החוף הופכת למפגע במהירות בתו

 תכולתה מתפזרת על ידי בעלי חיים.

בחוף שהוא שמורת טבע מסומנים שבילים, ויש להקפיד ללכת רק  האם מותר לטייל בכל מקום בחוף?

בהם כדי להימנע מרמיסה של צמחים ומחילות של בעלי חיים, וגם כדי לשמור על הביטחון האישי שלנו. 

 גם בחוף שאינו שמורה חשוב גם ללכת בשבילים מסומנים מאותה הסיבה.

מתקשרים למוקד סביבה  בקעו, מה עושים?אם נתקלים בבעל חיים במצוקה כמו צב ים או צבונים ש

ומדווחים. הרבה פעמים ניצלו חייהם של צבי ים בזכות מישהו שהתקשר ודיווח עליהם. הם טופלו * 3639

במרכז הצלה לצבי הים והושבו לים בבטחה. אין להשיב צב ים למים על דעת עצמנו משום שיכול להיות 

 ם מקצועי שיגיע )פקח או צב־בולנס(.שהוא פגוע )מיובש או פצוע(. יש לחכות לגור

לא. הצדף הוא ערך טבע כשרואים ערמות של צדפים בחוף, האם אפשר לקחת כמה צדפים למזכרת? 

מוגן ואסור לקחת אותו ממקומו. מותר לגעת בצדפים, לשחק אתם, להתרשם מיופיים ולצלם למזכרת, 

 אבל בסוף משאירים את הצדפים בחוף!

יש להקפיד על שימוש בכלים רב פעמיים ובסוף השימוש לקחת את הכלים , היםאם רוצים לאכול בחוף 

איתנו ולהשתמש בהם שוב.כלים חד פעמיים שנשארים על החוף )גם אם מושלכים לפח( עלולים להגיע 

 לים )להתפזר, להתעופף ברוח וכו'( ולפגוע בבעלי החיים ובנו.



 

 

 
 ואחד המוצרים בשימוש יום יומי הוא קרם ההגנה נגד השמש.הקיץ מתקרב 

 למה להכין קרם הגנה ולא לקנות?

את חומרי הגלם) בריא  יםומרכיב יםבוחר וראשית, כמו במזון, כל מוצר בהכנה אישית *שאנ ❖

 יותר.

 מוזיל עלויות ❖

חיסכון בהובלה ושינוע של חומרי הגלם למפעל ולחנויות, חיסכון באריזה,  –תרבות צריכה  ❖

 מניעת בזבוז משאבים.

 ההנאה שבעשייה ❖

 לסנן קרינה ולהישאר על העור לאורך זמן... –הדרישות מקרם הגנה די פשוטות 

), האבץ מגיעה כאבקה טחונה ועובד כמו Zinkהחומר הטבעי החשוב ביותר בהכנת הקרם הוא אבץ *
 מראות קטנות" אשר מחזירות את הקרינה ומונעות נזקים לעור."

 שייתן מרקם נח למריחה ושמן אתרי מרגיע כגון לבנדר. –לאבץ נוסיף קרם בסיס 

 

 החומרים הדרושים:

 צנצנת זכוכית לאחסון הקרם ❖

 מ"ג קרם בסיס 4 ❖

 מ"ג אבץ )רצוי מסוג נון ננו( 10 ❖

 טיפות לבנדר 14 ❖

 לא חובה! – Eמ"ל ויטמין  10 ❖

 הוראות הכנה:

מערבבים טוב את כל החומרים יחדיו טוב טוב עד שמתקבל מרקם נעים ומאחסנים בצנצנת זכוכית 
 נקייה.

 הוראות שימוש:

בפעם הראשונה נמרח טיפה מן הקרם על גב כף היד ונחכה מספר דקות לראות שאין תגובה אלרגית לאף 
 הפנים.אחד מהחומרים. במידה והכל בסדר, ניתן למרוח על עור 

 לאחר מריחה הקרם יגן עלינו למשך שעה.

 

 שיהיה קיץ בטוח"                                                              

 

 קרם הגנה טבעי

 יפעת וינרב



 

 

  

פיסול בחול הינה פעילות שיא חווייתית ונהדרת דרכה ניתן ללמוד על החול עצמו, ממה נוצר? מה 
 ?הים ובכלל? ומדוע עלינו לשמור על משאב הטבע  יקר זהוף חהחשיבות שלו ב

מחקרים מוכיחים כי מגע עם חול גורם לגירוי חושי ותורם רבות להתפתחות הילדים. פיסול בחול   
 כל אחד יכול לפסל בחול" ,מפעיל גם את הדמיון והיצירתיות, והכי חשוב

והים ואפשר לפסל בחול גם בחצר בית  אפשר לקיים את הפעילות  בחוף הים תוך כדי שמירה על החוף
 הספר. ניתן לקיים את הפעילות בקבוצות או ביחידים.

 

 :דרושיםהחומרים ה

  אתי חפירה ❖

 דליים למילוי מים ❖

 תמונות של בעלי חיים ימיים אותם נרצה לפסל, כגון: דולפין, צב ים, כוכב ים וכד'. ❖
 
 

 איך מפסלים:

 ניעזר באתי החפירה כדי ליצור ערימת חול  ❖

 נרטיב את החול שערמנו במים )לא יותר מידי( ❖

 נתחיל לפסל ❖
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  https://www.israelhayom.co.il/article/318197תמונה מתוך:                                                               

 פיסול בחול

 אורי מורלי

https://www.israelhayom.co.il/article/318197

