
 

 למורה דף –שמירה על הים 

 כתבה: יפעת וינרב

 ב-כיתות אקהל יעד: 

 דקות 40 -כ :משך הפעילות

 אך מה בעצם אנחנו יודעים על הים שלנו? –אנחנו אוהבים ללכת לים 

 אותה והכי חשוב נבין כיצד אנחנו יכולים לעזור. היום נכיר את סביבת הים, את מה שעלול לסכן

 אז קדימה, מוכנים לקפוץ למים???

 :1שקופית 

 ? מהו הכדור בתמונהמי יודע 

 נכון, זהו כדור הארץ שנקרא גם הכדור הכחול 

 ? היה מי שהציע לקרוא לו "כוכב הלכת אוקיינוס"... מדוע

 :2שקופית 

 ולמעשה נעלם מעיננו. –הוא ים רוב שטחו  המקום עליו אנו חיים נראה כי –אם נסתכל על כדור הארץ שלנו 

במים! בתוך האוקיינוסים והימים מצוי עולם מרתק אך  המשטח הפנים של כדור הארץ מכוס (70%רב השטח )כ 

כמעט בלתי נודע. הרים גבוהים ותהומות עמוקים מכסים את קרקעית האוקיינוסים, ובמי הים חיים יצורים מכל 

 .מצמחים זעירים ביותר ועד לבעלי חיים ענקיים כמו הלווייתן הכחול –הסוגים 

 

והפליגו על פניו למקומות רחוקים ובתוך כך הם  העזוי האדם. הם כבר בימי קדם עורר הים את סקרנותם של בנ

 .גילו את המשאבים המצויים במי הים ולמדו להפיק מהם מוצרים שונים

 

 :3שקופית 

 מי אוהב ללכת לים?

כשאנחנו הולכים לים אנחנו נמצאים על החוף ונכנסים קצת למים, אנחנו לא רואים את העושר של הצמחים ובעלי 

 המצויים בים. למעשה הים הוא מקום מופלא וחוץ ממים יש בו הרבה חיים.החיים 

 מי חי בים? איזה בעלי חיים אתם מכירים?

 :4שקופית 

מהזעיר שבצמחים המיקרוסקופיים ועד לענק בבעלי  – מגוון היצורים החיים במי האוקיינוסים והימים הוא עצום

בעל החיים הגדול ביותר על פני כדור הארץ. בגוף המים העצום הזה קיימים אין ספור  –הלווייתן הכחול  -החיים 

יצורים שעדיין לא התגלו לאדם. אנחנו לא יכולים לדעת מה כמותם של היצורים החיים בים, אך מכיוון שנפח המים 



 

וסים והימים הוא כה גדול, ניתן לשער שהיצורים הימיים מהווים חלק משמעותי ביותר מתוך כלל היצורים באוקיינ

 .החיים על פני כדור הארץ

ק חלק קטן ממה רוזה  –ולפין, כוכב ים, מדוזות, צב ים וכל מיני סוגי דגים דבתמונה אנחנו רואים אצות, 

 שקיים בים.

 :5שקופית 

 קשרים בין בעלי חיים שונים, הנה כמה דוגמאות:כמו ביבשה גם בים נראה 

זהו חלק ממארג המזון שקיים בטבע וגם בסביבה הימית כמובן. יש דגים  –דגים שטורפים דגים אחרים  .א

 זה דבר טבעי. –שניזונים מצמחים, יש דגים שניזונים מרכיכות ויש דגים שטורפים דגים אחרים 

. בתמונה זה נקרא סימביוזה –כל אחד מפיק תועלת מהקשר –לפעמים נוצרים קשרים בין שני יצורים  .ב

הם לא יכולים לחיות אחד בלי השני. הסרטן חופר  –נראה דג שנקרא קברנון והוא חי ביחד עם סרטן עיוור 

את המחילה ומפנה את החול ושומר על הניקיון באמצעות הצבתות שלו, והדג משמש כשומר ראש. 

מן בזנבו של הדג ובעת סכנה הדג מסמן באמצעות הזנב לסרטן המחושים של הסרטן נוגעים כל הז

 להסתתר. 

י יש עמדות ניקוי אליה מגיעים דגים על מנת לעבור ניקוי מטפילים. הנקאי אוכל את העור אלנק –דג נקאי  .ג

יוצא ו מקבל "פינוק" גדזוהי ארוחתו של הנקאי וה –וך הפה תהמת והטפילים שעל הדג וגם שאריות מזון מ

 אך הם לא טורפים אותו. –נקי. אל הנקאי מגיעים גם דגים טורפים 

 :6שקופית 

  מה אתם אוהבים לעשות בים? שאלה לילדים:

אפשר לתת לילדים להיזכר בחוויות שלהם מבילויים בים. אפשר לתת דוגמאות כגון: משחק בחול, שחייה במים, 

 '...ופעילות גופנית, פיקניק וכ

 :7שקופית 

 האדם מנצל את הים ומשתמש בו?כיצד 

 , הים משמש כבר מימי קדם נתיב תחבורה להובלת סחורות וחומרי גלם ממקום למקום. הנתיב תחבורה והובל

נמלים, מקור אנרגיה חשוב )גז טבעי ונפט, ובעתיד אף רוח וגלים(, מקור עתידי למרבית המים המתוקים עבור 

מדינת ישראל )בזכות מתקני ההתפלה( וכן מקור למזון, חומרי גלם וחומרי טבע לתעשיית התרופות. וחשוב לא 

 לל האוכלוסייה בישראל.פחות: הים וחופיו הם אתרי בילוי, נופש, תיירות וספורט הזמינים לכ

 :8שקופית 

 ים סוף והים התיכון.ים המלח, –אפשר להראות ולסמן על גבי המפה  איזה ימים אתם מכירים?

 אפשר לתת מעט פרטים על כל אחד מהם )מאפיינים עיקריים(.

 

 



 

 :9שקופית 

הים הסגור הגדול . זהו שמו של הים התיכון בלטינית הוא "הים באמצע היבשה": נתמקד בים התיכוןהיום 

מיליון תיירים כל שנה. התרגלנו לראות  200-מדינות נוספות, ועם כ 20והעמוק ביותר בעולם, ואנו חולקים אותו עם 

  .בעלי חייםמגוון גדול של יש בו וים התיכון הוא ים מאוד מיוחד  ?בו "סתם ים". אבל מה אנחנו באמת יודעים עליו

 :01שקופית 

ניתן להקריא לילדים את שמות בעלי החיים מהחי והצומח המצויים בו.  קים התיכון ונכיר חלבואו נצלול יחד למי 

 המוצגים בסרטון.

 :11שקופית 

 מהן הסכנות עבור בעלי החיים בים?

 ים של פסולת

חשבו על כך: עשרות מיליוני האנשים החיים לחופו של הים התיכון והמבקרים בו, ניזונים ממנו, משליכים אליו 

 .... פעילות האדם המרובה יוצרת עומס כבד על סביבת חיים זו)תעשייה וביוב עירוני( פסולת, מזרימים אליו שפכים

 

 טיזיהום מכלי שי

שטחו של הים התיכון מהווה אמנם רק כשלושה אחוזים משטח הימים בעולם, אך במי הים התיכון נעה כמות גדולה 

יט הללו מותירים ימיליון טון בשנה(. כלי הש 360-למי )שהם כמנפח הדלק העו 20%-ט: כיביותר של כלי שי

כמו כן לפעמים  .אחריהם זיהום מסוגים שונים: פסולת מוצקה שמושלכת לים, שאריות של דלק ושמן מנוע ועוד

 נשפכים לים זיהומים ממפעלים, רשויות מקומיות ונחלים.

 רשתות דייג

אחת הבעיות סובלים ממנה בעלי חיים רבים בים היא רשתות דייג, הם נלכדים ברשת )גם אם לא ניסו לדוג אותם 

 אלא דגים אחרים( וכך עיתים מוצאים את מותם. 

 :21שקופית 

 מדורות, מנגלים ונסיעות על חוף הים.  – פעולות נוספות שנעשות ע"י האדם ועלולות לפגוע בבעלי החיים

יש בעלי חיים שפעילים בשעת לילה, הפעילות האנושית על החוף, עלולה לפגוע בהם. כמו כן,  –מדורות ומנגלים 

חיים  לייפים גם כן עלולה לפגוע בבע'פוגעים בסביבת הים. נסיעת ג –פחמים ותוצרי לוואי נוספים  –השאריות 

 החיים על קו החוף ולהרוס את בית הגידול שלהם.

 :13שקופית 

 איך התמונה קשורה לבעלי החיים בים?  שאלה לילדים:

על פי הערכות שונות, מידי שנה מגיעים לימים פסולת שאנו משאירים על החוף היא אחד המפגעים העיקריים בים. 

מרבית  !מיליון טונות של פסולת. נתון זה שווה ערך לריקון של משאית זבל שלמה לים בכל דקה 8 -ולאוקיינוסים כ

 .( המצויה בימים ובחופים היא פלסטיק, שכמעט ואינו מתכלה60-90%)בין הפסולת 

 צפו בסרטון )נפתח בלחיצה על התמונה(.



 

 :41שקופית 

מ"מ ומכונים 'מיקרופלסטיק'. מיקרופלסטיק עשוי  5 -חלק גדול מפסולת הפלסטיק הינה חלקיקי פלסטיק הקטנים מ

 ולכן עשוי להיות אטרקטיבי כמזון למגוון רחב של יצורים ימיים.  )יצורי ים קטנטנים( להדמות לפלנקטון

ויותר( הפסולת המצויה בחופים מקורה במקורות יבשתיים, בין השאר/ בעיקר  60%מחקרים שונים מצאו כי רוב )

 ציבור לא אחראי המבלה בחופים, ומשאיר אחריו לכלוך: עטיפות מזון וכלים חד פעמיים, שקיות ניילון, בקבוקי

 …שתייה, קשיות שתייה, וגם בדלי סיגריות, שאריות מזון ועוד

כשאתם תהיו גדולים יהיו בים יותר חלקיקי פלסטיק מיצורים -שלנו ונשמור על הים  תאם לא נשנה את ההתנהגו

 חיים.

 :51שקופית 

פי  פלסטיק ענק )גודלוצפות כיום כמויות פלסטיק אדירות. עם הזרמים נוצר באוקיינוס השקט אי באוקיינוסים כולם, 

משטחה של מדינת ישראל(. וכל זאת רק בעקבות פעילות האדם בעשרות שנים האחרונות וצריכת מוצרים  80

 מפלסטיק באופן חסר תקדים.

 :16שקופית 

 אז באמת המצב נראה מדאיג... אך יש בהחלט בשורה משמחת. אנחנו יכולים להשפיע ולשנות את פני הדברים. 

 :17שקופית 

 כיצד אתם חושבים שאנחנו יכולים לסייע? : שאלה לילדים

כשאנחנו הולכים לים נוכל לבקש מההורים להביא כלים רגילים ולא  נוסיף: יש לעודד את הילדים להציע פתרונות.

ולפגוע חף לים יסהשלכת פסולת בחוף היא אסורה. הפסולת עלולה להחד פעמי. כך נעזור לסביבה ולבעלי החיים. 

 הם ערך טבע מוגן וחשוב שישארו שם.  –בחי. את הצדפים יש להשאיר בים 

כמו כן, הימנעות מנהיגה על החוף, הבערת אש וכל פעילות העלולה לסכן  אם נראה פסולת על החוף, ניתן להרים.

 את חופי הים. 

 ביחד נוכל לשנות את המצב ולעזור לים שלנו. –אחד מאיתנו ישמור  לאם כ

 :18ת ישקופ

 מי הולך לחוף הים בעיר אשדוד? : שאלה לילדים

חשוב שתדעו שעיריית אשדוד רוצה לשמור על החופים בעיר, על הסביבה ועל בעלי החיים ולכן העבירה חוק עזר 

 עירוני שאומר שכל חופי העיר הם חופים רב פעמיים. 

 יים מסתכן בקנס. לחופים אסור להכניס מוצרים חד פעמיים. מי שמגיע עם מוצרים חד פעמ

 אתכם:  ולא באשדוד(, חשוב שתיקחאז בפעם הבאה שאתם הולכים עם ההורים לים באשדוד )וגם 

 כלי אוכל רב פעמיים, בקבוקי שתייה רב פעמיים

 .תיקים רב פעמיים )אפשר לותר על שקיות הפלסטיק(ו


