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  תקשורת בין בעלי חיים
  
  
 

    למורהדף   
  
  
  
    תיאור המשימה  .א

המשימה עוסקת בדרכי תקשורת אצל בעלי חיים לשם סימון טריטוריה ושמירה   
 יכל תלמיד מקבל חוברת בחינה ובה קטע.  וכן בתקשורת בין מינים שונים, עליה

מפורט  כ,המשימהמ בלתי נפרד חלק שהיאבידי המורה קלטת וידאו .  קריאה
 לאחר כל . בקטעי אנימציהסרטי טבעהמשלבים  םבקלטת קטעי.  בחוברת הבחינה

  .  שאלות הנתונות גם בחוברת העבודהעל המרקע  יופיעו סרטקטע
התלמידים מתבקשים לענות על שאלות הבודקות הבנה של מושגים ושל תופעות   

  .  תוך השוואה לבני אדם,בסיסיות בתקשורת בין בעלי חיים
  
    נבדקותהמיומנויות ה  . ב

 איסוף מידע ♦
  תרגום מידע חזותי למידע מילולי ♦
  השוואה ♦
  הכללה ♦
 השלמת מידע לתוך טבלה ♦
 זיהוי מידע ♦
 קריאה והפקת מידע מטבלה ♦
 הבנה ♦
 ניבוי ♦
 מתן הסבר ♦
 ניתוח ♦
  יישום ידע ♦
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    נושאים בסילבוס שהמשימה מקושרת אליהם  . ג
    : מידע וטיפול בו– נושא מרכזי  

  )3.2.1 (מושגי יסוד ♦
  

  )3.2.2 (קליטה ואיסוף של מידע ♦
  

  )3.2.4 (עיבוד מידע ♦
  

   )3.2.5 (תקשורת והעברת מידע ♦
  

    :עולם היצורים החיים – נושא מרכזי  
  )5.2.1( תקשורת עם הסביבה –מאפייני החיים  ♦

  
    סוג הפריטים במשימה  . ד

  שאלות פתוחות ושאלות סגורות  
  
    שכבת הגיל  . ה

   ד–כיתות ג   
  
    דה הנדרשתאופי העבו  . ו

  עבודה יחידנית  
  
    משך המשימה  . ז

   דקות60–כ  
  
    פעילות עיקרית  . ח

מתן תשובות  ,יה בקטעי סרטיםיצפ, ינפורמטיבייםא-קריאת טקסטים מדעיים  
  לשאלות

  
    חומרי עזר  . ט

  אומכשיר ויד,  מכשיר טלוויזיה,כלי כתיבה  
  
    תוצר סופי מצופה  . י

  תשובות לשאלות שבמשימה  
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    העברההופן א  . יא

  .בחוברת המשימהשיש לעבוד לפי ההנחיות   
קוראים את קטע הפתיחה עד למשפט המפנה ו, התלמידים מקבלים את המשימה  

המורה מקרין את קטע הסרט הראשון לכל הילדים   . הסרטיאותם לצפות בקטע
.  בחוברת המשימה הנמצאת גם ,שאלהבתום קטע הסרט מופיעה על המרקע .  יחד

במהלך .   וממשיכים בהתאם להנחיות,ם משיבים על השאלה בחוברתהתלמידי
 . כל קטע הם יענו על השאלותתוםב.  צפו הילדים בקטעי סרטים נוספיםהעבודה ִי
כמה תלמידים יצטרכו תכן שי י,יחדקטעי הסרטים יוקרנו לכל התלמידים מאחר ש

  . יפותפעמיים ברצ מומלץ להקרין כל אחד מקטעי הסרט  .להמתין לחבריהם
המתנות  כדי למנוע ,במידת האפשר מומלץ לחלק את הכיתה לקבוצות הומוגניות  

  . במהלך המשימהממושכות
   .מומלץ לתרגל עם התלמידים צפייה ממוקדת בסרטים, כהכנה למשימה  
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  שאלות מולטבלת מיומנויות 
  

  שאלות  מיומנויות

  10 ,9 ,8, 7, 3, 1   ותרגום מידע חזותי למידע מילולי מידעאיסוף

  2  השוואה והכללה

  4  זיהוי מידע רלבנטי

  4  הפקת מידע מטבלה/ קריאת 

  5, 4  השלמת מידע לתוך טבלה

  5  הבנה

  6  ניבוי

  13, 12, 6  יישום ידע

  9  מתן הסבר

  11, 9  ניתוח
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  םייח ילעב ןיב תרושקת
  
 

   תשובון   
  
  

    .שאלותתקראו קטעים ותענו על , במשימה זו ִּתְצּפּו בקטעי סרטים
  
  

   בעולם בעלי החייםהטריטוריה
  

  .  בעולם החי והצומח קיימת תקשורת בתוך המינים ובין המינים
נוכל לראות כיצד , אם נתבונן בבעלי חיים המסמנים את הטריטוריה שלהם ומִגנים עליה

  .הם משתמשים בצורות שונות של תקשורת
  

   . בוצת בעלי חייםקשל  או יחידבעל חיים של * מחיהטריטוריה היא שטח 
   

כך .   שלהם על ידי הטלת שתן המחיה מסמנים את שטחהתנים וכלבי הבר, הזאבים
  משמיעים קולותהם גם  !" ואין לפלוש אליה,ה זו שייכת ליטריטורי ":הם כאילו אומרים

ת ֹואל וחושפים את שיניהם ,יה שלהם לשטח המח פולשים הרוצים להיכנסכדי להזהיר
  .אזהרה

  
כך הם שומרים על מקורות :  חיים שומרים על הטריטוריה שלהם מכמה סיבותבעלי ה

, כך הם קובעים מי מהם הוא הזכר השליט, מזון או על מקומות שבהם הם מאחסנים מזון
, וכך הם משיגים מקומות מסתור מוצלחים, כך הם מזהירים מפני פולשים מתקרבים

  .טחה צאצאים בִבהמִגנים עליהם מפני אויבים ומאפשרים להם לגדל
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 . השטח שבו חיים–שטח מחיה *



  תקשורת בין בעלי חיים  - 178 -  

  .2-1תענו על שאלות אחריו כעת ִּתְצּפּו בקטע של סרט ו
  
  ?ההיפופוטם וַהַּבְרְדָלס מסמנים את הטריטוריה שלהם, כיצד הקרנף  .1
  
  

 . שתן על עצים ושיחים בטריטוריה שלומטיל  :הקרנף  
 

 .בכל מקום שהוא עובר בו צואה על ענפים ומפריש :ההיפופוטם  
  

   .  מטיל שתן על עצים ושיחים בטריטוריה שלו:הברדלס  
  
 

 מסמנים את הטריטוריה הברדלסההיפופוטם ו, הקרנףמה משותף לאופן שבו   .2

  ?שלהם
 

 /  שלהם מסמנים את הטריטוריה באמצעות ההפרשותשלושתם  
 .הפצת ריח/   שלהםהצרכים

 :הערות  
  / נן משתמשות בהכללה הפרשותלקבל גם תשובות שאי. 1  

אלא חוזרות על המילים הספציפיות שבהן השתמשו , צרכים  
 .1בשאלה   

 1אם בשאלה : 1שאלה  על ההכללה צריכה להתאים לתשובות .2  
זו התשובה ,  ששלושת בעלי החיים מטילים שתןכתב התלמיד  
 .2שצריכה להתקבל בשאלה   
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  .3 התענו על שאלאחריו כעת ִּתְצּפּו בקטע של סרט ו

 
  
       . בלוטה במצחווַלְּתאֹו ,מתחת לכתם החום, ה בלוטה בחזהוָלָאלקֹו  .3

    ?כיצד הקואלה מפיץ את הריח שבבלוטה הנמצאת בחזהו  .א  
 .משפשף את חזהו על הענפים שהוא מטפס עליהםהוא     

  

    ?  כיצד התאו מפיץ את הריח שבבלוטה הנמצאת במצחו  .ב  
 .חו בענפי העצים שבטריטוריה שלוהוא משפשף את מצ    

 
     

ביטוי   התשובה המלאה המצופה היא'וגם בסעיף ב' גם בסעיף א
     .כלשהו לכך שהייתה העברה של הריח מהבלוטה אל העץ
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  :6-4וענו על שאלות ,  את הקטע הבאִקראו
  
  

  .יש בעלי חיים השומרים על הטריטוריה שלהם באמצעות השמעת קולות
 ומודיע שזו המחילה בני מינוקשר עם  וכך הוא מַת,ראשו בתקרת המחילהבמכה  החולד

  .שלו
  

  בחלקה כלשהי קובע את ֵּביתוכאשר הנחליאלי  . הנחליאלים הסתיו מופיעים בעונת
לזכרים  כדי להודיע תקשורתבאמצעי שירה כהוא משתמש ב, ורואה נחליאלי זכר מתקרב

ם זכר אחר עובר בכל זאת את גבול  א .זהה בשטח "אין להם מה לחפש"אחרים ש
  .הנחליאלי מגרש אותו בנקירות עזות ובחבטות כנפיים, הטריטוריה

   
) צואה (ְגָלִלים זכר מטיל צבי.  ָלריח תפקיד חשוב בסימון ובזיהוי של טריטוריה

בכל פעם  ב שוב ושוהוא עושה זאת  . בגבולות הטריטוריה שלו"תחנות ריח" המשמשים
בדרך זו הוא מודיע .  וגם משתין כדי לחזק את ריחו האופייני,חנת הריחשהוא עובר ליד ת

  .לזכרים אחרים כי אין לחדור לנחלתו
   

 הוא מפריש חומר נוסף על כך.  את גבולות נחלתו על ידי הטלת שתן מסמן עהצבֹוגם 
 ות ומורח אותו על עצמים בגבול,מתחת לזנבוהנמצאת דמוי חמאה מבלוטה מיוחדת 

  . שלוהטריטוריה
  

קבוצה יריבה מתקרבת לטריטוריה כאשר  ". מלחמת ריח"ם נהלי מרמּוי ֶלקוֵפסוג של 
המופרש בעל ריח מיוחד  הארוכים בנוזל זנבותיהם את מורחיםקופי הלמור , שלהם

 מגבולות ם ולהרחיק אותם בזנב מול יריביהם כדי להזהירמנופפים ו,בגופםשמבלוטה 
  .השטח שלהם

   
 בדרכים הם עושים זאת.  ם רבים נוהגים לשמור על הטריטוריה שלהםבעלי חיי ,לסיכום
  .  מהן תוארו כאןכמהשרק , שונות

  
  
  



 

  - 181 -  תקשורת בין בעלי חיים

10
 במקומות המתאימים      מנו ַס,3'  ובעמ1'  בעמעל סמך הקטעים שקראתם   .4

  .בטבלה
דרכים לסימון הטריטוריה ולשמירה  כמה לאותו בעל חיים יכולות להיות :שימו לב  

  .עליה

  
  
  

  
  
  

  
  שם בעל
  החיים

  
  
  

   ם דרכי
לסימון 

הטריטוריה 
  ולשמירה עליה

  

  
, זאבים
תנים 
וכלבי 
  בר

  

  
  צבי
  

  חולד
  

קופי 
  למור

 נחליאלי  צבוע

   שתן הטלת
        

  

השמעת קולות 
  שונים

            

גללים  הטלת
  )צואה(

          
  

תנועות גוף 
 או מאיימות

  פעולות אלימות

            

  הפרשת חומר 
   מיוחדריחבעל 

          
  

  זנבנפנופי 
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י התקשורת דרכ את המידע המועבר בקולט איזה חוש לכתובבטבלה הבאה עליכם    .5
   .ו בקטעי הקריאהזכר שהוותהשונ

  
  .עזרו בדוגמה שבטבלהיה  

  

  החוש הקולט  הפעולה

  הפרשת חומר 
   מיוחדריחבעל 

  חוש הריח
  

  חוש השמיעה  ות שונים קולהפקת

  )צואה(הטלת גללים 

 , חוש הריח
אין (ה חוש הראיי

להוריד נקודות 
למי שמציין רק 

)אחד משני החושים

  חוש הראייה  תנועות גוף מאיימות

  שתןהטלת 

אין  (חוש הריח
להוריד נקודות 
למי שמציין גם 

נוסף" חוש הראייה"
  )על חוש הריח

   זנבנפנופי

 חוש הראייה
וריד אין לה(

שמצייןנקודות למי 
" חוש השמיעה"גם 

נוסף על חוש 
  )הראייה
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    ?  ע אחרע ייכנס לטריטוריה של צבֹואם צבֹו, לדעתכם,  יקרהמה   .6

   
 יתקוף את הצבוע בעל הטריטוריה/  יתרחש מאבק ביניהם  

 .הפולש
קשורות לניסיון של הצבוע בעל הלקבל גם תשובות יש   

או לזיהוי של סימון , ימון הטריטוריהריטוריה לחזק את סהט
 הצבוע הפולש יריח –למשל (הטריטוריה על ידי הצבוע הפולש 

 ).את ריח השתן וילך משם
  
  
  

  .  7ואחריו תענו על שאלה , בקטע של סרטכעת ִּתְצּפּו 
  

    
  . לצוד אותההמנסה םסּוֹוּפהצפרדע עושה שלוש פעולות כדי להתגונן מפני האֹו  .7

  : פעולות כאלהיינו שתיַצ  
  

 מנפחת את גופה  -   
   
 צווחת בקול מאיים  -   
   
   יבקופצת אל מול האו  -   

  
  

  .  9-8 ותואחריו תענו על שאל, בקטע של סרטכעת ִּתְצּפּו 
  

      
  ? ש כדי להזהיר את אויביו מפני בלוטת הריח שמתחת לזנבוֵאֹומה עושה הּב  .8
 

הבואש /  ומבליט את זנבוהבואש נעמד על גפיו הקדמיות   
 .נעמד על גפיו הקדמיות ומבליט את צבעי האזהרה שעל גופו
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, טֶלתבו מהם שלבי הֶק וִכ,קבו אחר התנהגותו של הבואש ותגובותיו של האדםְע   .9
  .ט אצל האדםֶלהעיבוד והֶפ

  ?ט האדםַלשָק הקלט ומה  .א  
     
את ,  הקדמיות ומבליט את גבוגפיואש עומד על הבו    

 .פרוותו ואת זנבו שעל כתמי הצבע  
   

  ?  העיבודמהו   .ב  
 

הבואש מזהיר אותי מפני הבלוטה שמתחת לזנבו או מפני "    
 ".הריח הנורא שהוא עלול להפיץ  

    

  ?הפלטמהו   .ג  
 

     .מסתלק מהמקום / האדם מתרחק מהבואש    
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  .  11-10ואחריו תענו על שאלות ,  סרט של ִּתְצּפּו בקטעכעת

  
  .ף הפעולה שבין האדם לבין הציפורִעקבו אחר שיתו   .10

ני הצדדים מבינים כלומר סימנים שש, "מוסכמים"סימנים בכל סוג של תקשורת יש   
  .ויודעים לפרש

ציינו שני סימנים כאלה בהתנהגותה של הציפור אשר עוזרים לאדם להגיע אל   
  :הדבש

 
 .לאדםהמיועד חודי ילציפור ציוץ י  -   
 וממתינה לאדם שיגיע ,םעפה ונעמדת על ענפיהציפור   -   

 .אליה  
 .נעמדת על ענף נמוךהציפור   -   
 . לצייץהמפסיקהציפור   -   
    

  

  ?שבמדוע כדאי לאדם ולציפור לשתף פעולה במציאת הד   .11
   
 ,עצמהכוחות הציפור לא יכולה להוציא את הדבש מהכוורת ב  

 .  והאדם מתקשה למצוא את הכוורת בכוחות עצמו
    .ור מרוויחים משיתוף הפעולההאדם והציפ: לקבל גם  

 
  

    .13-12כעת ענו על שאלות 
    

 שלוש דרכים שבהן ציינו.  גם לבני האדם יש טריטוריות, בדומה לבעלי החיים   .12
    . את הטריטוריה שלויכול לסמןהאדם 

  
סורגים יתקין ,  על הדלתמושלט עם ש יתלה, יבנה ביתהאדם   

תתקבל (יסמן חניה , האזעק, שער נעול לחצר, גדר, בחלונות
 ).ת לסימון שטח פרטי או להגנה עליוכל הצעה אחרגם 

  
  
  

, הטלת שתן: במשימה זו ראינו שבעלי חיים משתמשים בכמה דרכי תקשורת   .13
  .'תנועות גוף וכד, ריחהפרשת חומרי 

    ? נוספת יש לאדם ואין לבעלי חיים אחריםתקשורתאיזו דרך   
  

 )בעל פה או בכתב(לית  מילו תקשורת באמצעות שפה-   
 סמלים כתובים,  סימנים כתובים-   
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   מחוון 

   
   

שאלה   ציון
 משקל  מיומנויות  'מס

5  4  3  2  1  0  

1  

, איסוף מידע
תרגום מידע 
חזותי למידע 

  מילולי

x1 
 בנוגעענה נכון 

שלושת בעלי ל
  החיים

  
ענה נכון 

שני ל בנוגע
  בעלי חיים

כון ענה נ
בעל ל בנוגע

  חיים אחד
  ,לא ענה  

   בכולאו שגה

השוואה   2
  x1  הכללהו

  
  ענה נכון

  )כתב הכללה(
  

  
תשובה 
  חלקית 

  או עמומה
  ,לא ענה    

  או שגה בכול

  א3

, איסוף מידע
תרגום מידע 
חזותי למידע 

  מילולי

x1  ענה נכון    
תשובה 
  חלקית 

  או עמומה
  ,לא ענה    

  או שגה בכול

  ב3

, איסוף מידע
ם מידע תרגו

חזותי למידע 
  מילולי

x1  ענה נכון    
תשובה 
  חלקית 

  או עמומה
  ,לא ענה    

  או שגה בכול

4*  

השלמת 
מידע לתוך 

זיהוי , טבלה
מידע 
, רלוונטי
קריאת 

והפקת מידע 
  טבלהמ

x3   11לפחות סימן 
  סימונים נכונים

 10-8 סימן
 סימונים נכונים

 7-5סימן 
סימונים 
  נכונים

 4-3ימן ס
סימונים 
  נכונים

 2-1סימן 
סימונים 
  נכונים

 ,דברלא סימן 
או שגה בכל 

  הסימונים

5  
השלמת 

מידע לתוך 
 הבנה, טבלה

x2  נכון את כל  מילא 
    משבצותה 5

   ילא נכוןמ
   משבצות 4

  מילא נכון 
   משבצות 3

  מילא נכון 
   משבצות 2

מילא נכון 
ת משבצ
  אחת

 כתב שוםלא 
 או שגה ,חוש

  בכולם

 ידע  יישום  6
    ענה נכון  x1  וניבוי

תשובה 
  חלקית 

  או עמומה
  ,לא ענה    

  או שגה בכול

7  

, איסוף מידע
תרגום מידע 
חזותי למידע 

  מילולי

x1   כתב שתי פעולות
כתב פעולה     נכונות

  ,לא ענה      אחת נכונה
  או שגה בכול

8  

, איסוף מידע
תרגום מידע 
חזותי למידע 

  מילולי

x1  תשובה נכונה    
תשובה 
  חלקית 

  או עמומה
  ,נהלא ע    

  או שגה בכול
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שאלה   ציון
 משקל  מיומנויות  'מס

5  4  3  2  1  0  

  א9

, איסוף מידע
מידע תרגום 

חזותי למידע 
, מילולי
מתן , ניתוח
  הסבר

x1  ענה נכון    
תשובה 
  חלקית 

  או עמומה
  ,לא ענה    

  או שגה בכול

  ב9

, איסוף מידע
מידע תרגום 

חזותי למידע 
, מילולי
מתן , ניתוח
  הסבר

x1  וןענה נכ    
תשובה 
  חלקית 

  או עמומה
  ,לא ענה    

  או שגה בכול

  ג9

, איסוף מידע
מידע תרגום 

חזותי למידע 
, מילולי
מתן , ניתוח
  הסבר

x1  ענה נכון    
תשובה 
  חלקית 

  או עמומה
  ,לא ענה    

  או שגה בכול

10  

, איסוף מידע
תרגום מידע 
חזותי למידע 

  מילולי

x1   שניציין 
     סימנים נכונים

  
ן ציין סימן נכו

  ,לא ענה    אחד
  או שגה בכול

     נכוןהענ  x1  ניתוח   11
תשובה 
  חלקית 

  או עמומה
  ,לא ענה    

  או שגה בכול

  x1  יישום ידע  12
שלוש כתב 

תשובות 
  הגיוניות

  
כתב שתי 
תשובות 
  הגיוניות

כתב תשובה   
 הגיונית אחת

  ,לא ענה
  או שגה בכול

  x1  יישום ידע  13
 שתיכתב 

 דוגמאות
  הגיוניות

ה כתב דוגמ  
  ,לא ענה     הגיונית אחת

  או שגה בכול

  
      . נקודה1/2על כל סימון שגוי יש להוריד   *
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