
ג-כיתות א

נמו ושונית האלמוגים 

ענבל בן ארי: כתבה

בתאל פרלמן ומרב יגר: ערכו



שימו לב לסוגי הדגים ולבעלי  , נצפה יחד בסרט
לצבעים שלהם ולסביבת  , החיים המשתתפים בו
.החיים בה הם נמצאים

2

2003מדובב  –מוצאים את נמו 
אנדרו סטנטון  , לי אונקריץ: בימוי

דקות  97
תיאור הסרט

. הסרט זכה באוסקר בפרס סרט האנימציה הטוב ביותר
, מרלין הוא דג אלמן שלא נותר לו דבר מלבד בנו נמו

שנים  . אחרי שאשתו נהרגה בהתקפת דגים טורפים
הוא  , ביומו הראשון של נמו בלימודים, מאוחר יותר

נחטף על ידי צוללן ונלקח לחיות באקווריום במשרדו  
עכשיו מרלין וחברתו דורי יוצאים . של רופא שיניים

.בזמן, למסע ברחבי האוקיאנוס על מנת להציל את נמו

מתוך מאגר סרטי קולנוע של משרד החינוך

https://il.academe.plus/sessions/hakya


?מי הולך לים
?מה יש בים? מה אנחנו אוהבים לעשות בים



הים הוא מקום שנעים לבלות בו  

.והוא משמש כבית למגוון גדול של בעלי חיים



שונית אלמוגים  ישנה" מוצאים את נמו"בסרט 

.המהווה בית לנמו וחבריו



."דג ליצן"הנקרא גם , נמו הוא אחד מדגי השונית

.דגים נוספים החיים בשונית-בסרט פגשנו גם את חבריו 



מו חי בשיתוף פעולה עם שושנת הים נ

.ויחד הם עוזרים ושומרים אחד על השני







,נצלול ונכיר את בעלי החיים

חיים בסביבת השונית  ש

ואת המאפיינים שלהם
,  דגי השונית הם דגים צבעוניים

יחסית קטנים בעלי צורה פחוסה  
כדי שיוכלו להסתובב ולהסתתר  

.בין האלמוגים



היכן קיימת שונית אלמוגים  

?  בישראל

!אילתבמפרץ 



?מדוע השונית חשובה לנו



,כל כך מיוחדתהשונית באילת 

תיירים רבים מרחבי העולם טסים  ש

!לאילת כדי להתרשם ממנה



:ישנם מספר גורמים הפוגעים ומסכנים את שונית האלמוגים

התחממות מי הים 
והאוקיאנוסים

צוללנים  , סירות
ושחיינים הפוגעים 

באלמוגים

וזיהום המיםפסולת

שגית השקית-סיפור 
בשונית האלמוגים

https://static.parks.org.il/wp-content/uploads/2017/08/nitzanim-1.pdf


.חוקרים יכולים להבין תופעות של שינויים במזג אוויר, בעזרת האלמוגים

.המים באוקיאנוסים מתחממים-כלומר, קיימת עלייה בטמפרטורה של האוקיאנוסים

בני האדם עוקבים אחרי התמודדות האלמוגים עם שינויי טמפרטורה בים ומנסים ללמוד 

.כיצד ניתן להתמודד עם שינויי טמפרטורה ביבשה



?כיצד נוכל לשמור עליו

הים מהווה סביבת חיים עשירה ומגוונת



!מגיעים לים עם כלים רב פעמיים



תפוגעפסולתעוזרים ומנקים כי ה
(בנו ובבעלי החיים)



!משאירים את אוצרות הטבע בים

:אתנו לוקחים מה לא 

חול ים

צדפים

אלמוגים

:מה כן לוקחים אתנו

פסולת



!כולנו יכולים להיות פקחים ולשמור על הסביבה

רשות שמורות הטבע באילת עושה  

מאמצים רבים כדי להפחית את נזקי  

המבקרים בשמורת האלמוגים באילת



!!מפיצים את המסר

?  למי

משפחה וכל מי שאכפת לו ויכול לעזור, חברים



!השונית היא ממש אוצר

!  שגרים בהחייםהבעלי יצור אתנבואו 


