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  !הבה נציל את צַּבֵי הים
  

 
    למורהדף   
  
  
 תיאור המשימה  .א
  

  .המשימה עוסקת בדוגמאות שונות של התערבות האדם בבתי גידול  
  .לזהות בעיות ודרכים לפתרונןוכן  ,התלמיד נדרש לקרוא קטע ולהשיב על שאלות  
, ן נתוןצור למארג מזולהוסיף ְי, להבין מהם מארג מזון ושרשרות מזוןעל התלמיד   
  .לזהות ולהסביר יחסי גומלין בין היצורים במארגו
לשאלה בנוגע  התלמיד לנסח מכתב ולהציג בו עמדה מנומקת עלהמשימה לסיכום   

  .אקולוגית
  
 המיומנויות הנבדקות  .ב
  

  זיהוי מידע רלוונטי   ♦
 הבנת הנקרא   ♦
 השלמת מידע לתוך טבלה   ♦
  ניתוח   ♦
 חשיבה יצירתית   ♦
  יותהצעת רעיונות לפתרון בע   ♦
  הערכת פתרונות   ♦
 נימוק   ♦
 יישום ידע   ♦
 סינתזה   ♦
  טבלה/הפקה של מידע מתרשים   ♦
 השוואה   ♦
 הבנה   ♦
 מתן הסבר   ♦
 ייצוג וארגון מידע בתרשים   ♦
  )נקיטת עמדה(קבלת החלטות    ♦

  
 נושאים בסילבוס שהמשימה מקושרת אליהם  .ג
  

  : ואיכות הסביבהמערכות אקולוגיות -נושא מרכזי   
  

  )7.5.4(קולוגית קשרי גומלין במערכת א   ♦
 )7.6(מאפייני מערכת אקולוגית    ♦
  )7.7(האדם ומעורבותו בטבע    ♦
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  סוג הפריטים במשימה  . ד
  

  מכתב,  מארג מזוןתרשים,  שרשרות מזוןתרשים, טבלה, שאלות סגורות ופתוחות  
    

  שכבת הגיל  . ה
  

   ו-ה כיתות   
    

  אופי העבודה הנדרשת  . ו
       
  עבודה יחידנית  

  
  משך המשימה  . ז
  

  שני שיעורים  
  
  חומרי עזר  . ח
  

  כלי כתיבה  
  
  תוצר סופי מצופה  . ט
  

  מכתב, מארג מזון ושרשרות מזוןתרשימי , תשובות לשאלות  
  

     
  :הערות

  
  מומלץ לתת לתלמידים הפסקה  . המשימה ארוכה ונדרשות בה מיומנויות רבות  .1

  .או לעבוד עליהם בשני שיעורים נפרדים, בין שני החלקים  
  
הנקבה :  צבת היםבמשימה מתואר מהלך הטלת הביצים על ידיקטע הקריאה ב  .2

  .מכסה אותן בחול וחוזרת לים, מטילה את הביצים בקן, חופרת קן בחול
 הם 1בשאלה  לכן,  לקבלה להםיש תלמידים הרואים בהתנהגות זו נטישה וקשה  

    .עונים שהירידה באוכלוסיית צבי הים נובעת מן הנטישה
בדרכים השונות שהורים מטפלים , לפני ביצוע המשימה,  עם התלמידיםרצוי לדון  

לעומת היעדר טיפול כמו , כמו באדם, טיפול ממושך בצאצאיהם(בצאצאיהם 
  ). בצבים

  
ולאחר , כיצד בנויים מארג מזון ושרשרת מזוןבמשימה התלמידים נדרשים להבין   .3

 ללמד חשוביצוע המשימה לפני ב.  מכן להשלים מארג מזון ולבנות שרשרות מזון
  .אותם כיצד מסרטטים שרשרות מזון ומארג מזון

  
  .מידע מוגדר לפני המשימה יש לעבוד עם התלמידים על ניסוח מכתב רשמי הכולל  .4
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 טבלת מיומנויות מול שאלות

  

  שאלות  מיומנויות

  11, א8, 7, 6, ב3, 2, 1  זיהוי מידע רלוונטי

  2, 1  הבנת הנקרא

  א3  ך טבלההשלמת מידע לתו

  א8, ד3, ב3, א3  ניתוח

  ב3  חשיבה יצירתית

  ב3  הצעת רעיונות לפתרון בעיות

  ג3  הערכת פתרונות

  11, ג3  נימוק

  10, 9, ב8, 4, ד3  יישום ידע

  ד3  סינתזה

  ג10, 9, 4  הפקה של מידע מתרשים

  א8, 7, 6, 5  הפקה של מידע מטבלה

  5  השוואה

  ב8  הבנה

  11, ב10, ב8  מתן הסבר

  א10, 9  ייצוג וארגון מידע בתרשים

  11  )נקיטת עמדה(קבלת החלטות 
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  !הבה נציל את צַּבֵי הים
 
  
 

  תשובון   
  
   

בית גידול :  בשני בתי גידולבהתערבות האדםהמשימה שלפניכם עוסקת 
  .י ובית גידול מדבריִּמַי

  ל ימיית גידוב : חלק א
  

  :טבעית של ַצֵּבי היםהתרבות הב םקשייהבקטע שלפניכם מידע על 
  
  

  ?יםמדוע זחלו ַצֵּבי הים הצעירים אל המים בליווי פקח
  

.  עשו את דרכם מהחוף אל מימי הים התיכון, םהביצין שזה עתה בקעו מ, ַצֵּבי ים צעירים 3,000- יותר מ
  . שות הטבע והגניםהם הגיעו לים בליווי צמוד של פקחי ר

  
  י היםֵּבמחזור החיים של ַצ

רק בעונת ההטלה .  הים נמצאים רוב חייהם במיםַצֵּבי
עולות ליבשה ומוצאות , הנקבות הבוגרות שוחות אל החוף

) נֵקבת הצב(הַצָּבה . מקום מתאים להטיל בו את ֵּביציהן
לאחר מכן היא . חופרת קן בחול ומטילה בתוכו את הביצים

הביצים מתפתחות ללא  .מכסה אותן בחול וחוזרת למים
 יום הַצִּבים בוקעים 50- לאחר כ. של האםטיפול והשגחה

  .ושם הם גדלים, מהביצים ומוצאים את הדרך אל הים
  

  הסכנות האורבות לצבים
הן עלולות להיפגע על ידי כלי , כאשר הביצים טמונות בחול

  .וחיות בר העלולות לטרוף אותן, מטיילים, רכב
, מוות עקב זיהומים,  בגלל צִיד קֵטנה והולכתשאוכלוסיית הַצִּבים בובמחקרים שנערכו בים התיכון נמצא 

עקב פגיעה זו נותרו חופים מעטים בלבד שנקבות . ובעיקר בגלל פגיעת האדם בֵבית הגידול החֹולי
  .הַצִּבים יכולות להטיל בהם ביצים בִבטחה

  
  ?מדוע נזקקו ַצֵּבי הים הצעירים להשגחת הפקחים

כדי להבטיח , אספו את הביצים מיד לאחר ההטלה והגניםהפקחים של רשות הטבע , במקרה שתואר
 50-והשגיחו עליהן במשך כ, במקום בטוחשחפרו בחול את הביצים לקן חדש הם העבירו . ָּפגעושלא יי

  .ליוו אותם הפקחים ודאגו שהם יוכלו להגיע למים בִבטחה, לאחר שַצֵּבי הים הקטנים בקעו מהביצים. יום
  

משקיעות מאמצים  ל ובמדינות נוספות השוכנות לחופי הים התיכוןרשויות שמירת הטבע במדינת ישרא
  .חופי הים התיכוןב *אוכלוסיית הצביםה של הכחד רבים כדי להגן על ִקני הַצִּבים וכך למנוע

  
  .אוכלוסייה מאזור מחיה מסוים היעלמות – ת אוכלוסייההכחד* 
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  . יינו שלושה גורמיםַצ? ירידה באוכלוסיית ַצֵּבי היםמהם הגורמים ל, לפי הקטע  .1
  

   בביצים כלי רכב הנוסעים על החולשלפגיעה   -  
   הריסת אזור מחיה /  בבית הגידולמטייליםפגיעה של   -  
 פגיעה בביצים או בצבים הצעירים על ידי בעלי חיים טורפים  -  
 יהיבנ/  חול כרייתפגיעה בחופים עקב   -  
  סביבתייםזיהומים  -  
ִ בשטח דורכים על הקנים שבתוכם מטיילים העובריםה  -  

   נמצאות הביצים  
  אחרתמתאימהאו כל תשובה   

 

 
  . להתגבר על הסכנות האורבות לביצים של ַצֵּבי היםעשו ארבע פעולות כדי הפקחים  .2

   . האלהיינו את ארבע הפעולותַצ  
  

 הפקחים אספו את הביצים לאחר שהוטלו   -  
   מוגןבמקוםהפקחים טמנו את הביצים בחול   -  
  שמרו עליהן עד הבקיעה/  יום 50הפקחים שמרו עליהן   -  
     עד ליםאותם הפקחים  לאחר שבקעו הצבים ליוו  -  
    
 או תשובוןבשונה מ סדרבכל ארבע הפעולות  את בתשובתו תלמיד שהזכיר  : הערה

    .את מלוא הנקודותגם הוא יקבל , במשפט אחד
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 פתרון _  ַצֵּבי הים בים התיכוןם שלפשריים לבעייתבטבלה שלפניכם שני פתרונות א  . 3
אך גם , לפתרונות אלה יתרונות .אחד שהוזכר בקטע ופתרון אחר שלא הוזכר

  .חסרונות
  

   .וחיסרון אחד ן אחד יתרו בעמודה המתאימהתבוליד כל פתרון ִּכ   .א
  

אתם  ( וַציינו יתרון אחד וחיסרון אחד לפתרון זהו בטבלה פתרון נוסףִּכתב  .ב
  ).יכולים להיעזר בקטע או להציע פתרון משלכם

  
 חסרונות יתרונות הפתרון

לאסוף את הביצים   . 1
  , לאחר ההטלה

ולהדגיר אותן בתנאים   
המתאימים , מוגנים

 להתפתחות הצאצאים

הגדלת סיכויי 
  של ההישרדות

הביצים לא  / הביצים
על ידי (ייפגעו 
כלי רכב או , מטיילים
  )טורפים

 וההגבעלות   -
 שינויים בתנאים   -

   הקןהטבעיים של  
לחות, רטורהטמפ(  

 )      ומה   וכד
  פגיעה סכנה של   -

   בזמןבביצים   
  העברתן  

לפרסם חוק האוסר   . 2
ים ולפגוע ַצֵּבי לצוד 
  הםבביצי

 

 חיסכון בכסף  -
 תפתחות מהביצים  -

   הטבעיתןתסביבב  

  החוק אינו  -
 כי יש  ,מספיק  
  /   צורך באכיפה  

    אנשים יפרו את 
 החוק   
 הביצים טמונות   -

  ואי אפשרבחול   
 לכן  ,לראותן  
 הפגיעה יכולה   
  שלא גרםלהי  
 בכוונה  
  מגן אינוהחוק   -

 מפני טורפים   
  ומחלות  

  לפתרון נוספתהצעה  .3
 כניסת  אסורל  -  

 כלי רכב לחוף  
לגדר את אזור   -  

  ניםִ       הק

 מניעת סכנה של   -
 דריסה  
 הגנה מפני טורפים -
 הביצים יישארו -

  הטבעיתבסביבתן   

 אכיפה יש צורך ב -
 הסברהבו  
  עלות גבוהה-
  פגיעה בזכויות-

  התושבים  
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מהו לדעתכם הפתרון הטוב ביותר , מתוך שלושת הפתרונות שבטבלה  .     ג

  ?   היםַצֵּבי של ייתםלהתמודדות עם בע  
                 

 תתקבל כל אחת מהתשובות המופיעות בטבלה    
  

   נימוק מתאים לתשובה :  ַנמקו את תשובתכם    

  

  ?הים ולמנוע את ההכחדה שלהםַצֵּבי חשוב להגן על , לדעתכם, מדוע  .ד  
  

תהיה  אם הם ייכחדו / הם חלק משרשרת המזון הצבים    
זונים יתכן שגם בעלי החיים הניי/ פגיעה ביצורים אחרים   
 הצבים ניזוניםשייתכן שהצמחים / מהם ייכחדו וכן הלאה   
  וכך יופר שיווי המשקל בטבע,  יתרבומהם  

   או כל תשובה הגיונית אחרת    
 

     . ייפגעטבעה: דוגמה לתשובה חלקית    

    
  
  
  .צב הים הוא חלק משרשרת מזון בבית הגידול בים התיכון    .4
  
  
  
  
  

  ?בשרשרת זומי הם היצרנים    .א  
  

   אצות    

  
  ?מי הם הצרכנים בשרשרת זו   .ב

 
   י ים ועופות מיםֵּבַצ    

 אצות ים ירוקים צעירים ַצֵּבי עופות מים
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  ֵּבית גידול מדברי :חלק ב
  

  *.הנגב והערבה, מדבר יהודה:  לפניכם נתונים על בעלי חיים המצויים באזורים מדבריים
  

  1טבלה 
  

 התערבות
 מסייעת של האדם

 אויבים
 וסכנות

 מזון

גודל 
 האוכלוסייה

בשנת 
2000 

   גודל 
משוער של 
האוכלוסייה 

  בשנים
  עד 1960

1980 

 שם בעל
 החיים

  הכרזה על -
  שמורת טבע     

  בבית גידולו  
  איסור על צִיד-

 ,צִיד( האדם -
  )   דריסה

   טורפים גדולים-
  מחלות -

עשבים : צמחים
בעיקר עצי (ועצים 
 )שיטים

 1000-600 1300-כ

בי ְצ
  הנגב

 

  הכרזה על  -
   שמורת טבע  
 בבית גידולו  
   איסור על צִיד-
   ומעקב מחקר -

ַמשדר  באמצעות   
 רדיו

  פגיעה ( האדם -
  , בבתי גידול  
 )דריסה, צִיד  
  מחלות-

בעיקר יֵעלים 
ם אך ג, ושפנים
, ַדְרָּבִנים, צבאים
 עופות, ארנבות
 וראמים

  
4-3  
 

  
15-10  

 

נמר 
  המדבר

  
  

 היו  הרחוקבעבר
, ראמים בנגב

 בתקופה האחרונהו
הובאו ראמים 

ל כדי להחזיר "מחו
את אוכלוסיית 
 הראמים לנגב

 )צִיד( האדם -
   טורפים גדולים-
  מחלות-

עשבים : צמחים
 ושיחים 

 
  פרטים0 75-כ

  םרֵא
  

 

  איסור על צִיד-
  להקטנת  פעילות-

  פגיעתם של   
  זאבים בעדרי   
 צאן ובקר   

      , צִיד( האדם -
 )הרעלה  
  מחלות-

, עוָפרים של צבי
, ראמים, ארנבות

, עופות, מכרסמים
עזים , עגלים
 וכבשים

  45-כ
 

30-20  
 

  זאב
  

 

  
  )7כרך  (האנציקלופדיה של החי והצומח בארץ ישראלהנתונים מתוך * 
  .דוחות של סקרים שנערכו על ידי רשות הטבע והגניםתוך ומ  
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  :8-5וענו על שאלות 1 ַעיינו בנתונים שבטבלה 

  
 לבין 1980 עד 1960 יםבשנ, כל אחת מאוכלוסיות בעלי החיים לשוו בין גודלה ַהש   .5

   .ְדָלהאו ָּג ,וציינו אם האוכלוסייה ָקְטָנה, 2000גודלה בשנת 
  :הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה  

  

  ָגְדָלה/   ָקְטָנה    : הנגב ָבֵאיאוכלוסיית ְצ  

 ָלהָגְד/   ָקְטָנה    : אוכלוסיית ִנמרי המדבר  

  ָגְדָלה/   ָקְטָנה   :  אוכלוסיית הרֵאמים  

  ָגְדָלה/   ָקְטָנה     :אוכלוסיית הזאבים  

  
  
  
  . יינו שתי סיבות אפשריות לשינוי שחל בגודל אוכלוסיית הנֵמריםַצ   .6
  

  פגיעה בבית הגידול בידי האדם  -  
   ציד  -  

 מגפה/ מחלות   -   
 דריסה  -  
 חוסר במזון  -  
  אחרתמתאימהאו כל תשובה   

  
  
  
  
   ?נגבי הָבֵא האדם לאוכלוסיות של הרֵאמים ושל ְצסייעבֵאילו דרכים    .7

    
   :אוכלוסיית הרֵאמיםסיוע ל  

  
     לטבעחזרה מלאכותיתה  

  
  : נגבי הָבֵאאוכלוסיית ְצסיוע ל  

  
   הכרזה על שמורות טבע / איסור ציד  
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  ?דם בנגבאיזה נזק הזאבים גורמים לא ,1על פי טבלה   . א   .8
  

, עגלים, עופות( שהאדם מגדל טורפים בעלי חיים הזאבים    
הזאבים טורפים בעלי חיים שהאדם מגן  / )וכבשיםעזים   
    .)ראמים, יםִאָבְצ(עליהם   

  
  

 על אוכלוסיית הזאבים חשוב להגן, למרות הנזק שהזאבים גורמים לאדם  . ב  
  .הסבירו מדוע.  ולמנוע את הכחדתה  

  
   חיים בעלי  שלם להתרבותה לגרוםעלולההכחדה     

 .הפוגעים בגידולים חקלאיים) ארנבת, צבי(אחרים   
  

 . במארג המזון בטבע/ ההכחדה תפגע בשרשרת  :או    
  

 .או כל תשובה הגיונית אחרת    
חשוב שכל המינים יישארו ולא  :דוגמה לתשובה חלקית    

 ייכחדו  
  
  
  

  : 1 המצוינים בטבלהבעלי חיים ו  צמחיםובוג מזון ַרֲא לפניכם ַמ
  
  

          
 

  זאב  נמר המדבר    
  
  
  
  

        
  
  

  צבי הנגב  ראם    
  
  
  
  
  

        
 

   צמחים   
      
  1איור       

  :הערה
הראם שהתלמיד 

מוסיף צריך להיות 
  באותה רמת הזנה 

כמו ) באותה שורה(
  .צבי הנגב
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שבכל אחת מהן  , שתי שרשרות מזון אפשריותַהציעו, 1 המזון שבאיור על פי מארג   .9

  .שבאיור  מתוך ארבעת היצוריםשלושה
  . יכול להופיע בשתי השרשרותיצוראותו  :הערה  

  
  1 .                        

 
  2 .                        

  
  
  

   . הרֵאמים לטבע ִאפשרה להרחיב את המארג הטבעי של בעלי החיים בנגבחזרתה   .10
   

 את וחברו, )אין צורך לצייר ראם( 1 שבאיור ם למארג המזוןרֵאה  אתהוסיפו  .א
  .ִחצים מתאימיםהראם למארג באמצעות 

    
  .סבירו את תשובתכםַה? ִבי הנגבם לְצשר קיום יהיה בין הרֵאאיזה ק  .ב

  

 תחרותקשר הקיום יהיה     
  

   . מצמחים/ ונים מאותו מזון הצבי והראם ניז  :ֶהְסֵּבר    
  
  .במארגיינו שתי דוגמאות נוספות של קשרי קיום בין בעלי החיים ַצ  . ג

  

   זאב ל   נמר  בין   -    

  .תחרותקשר הקיום הוא       
  

  בי הנגבְצ ל   נמר  יןב   -    

  נטרף-טורף הואקשר הקיום       
  

  צמחל  ראם בין או מחצ ל ביְצבין    -  

  נטרף-טורף הואקשר הקיום    
  

 ביְצ ל זאבבין   -  

 נטרף-טורף הואקשר הקיום         
  

  ראם ל  זאבבין אוראם  ל נמרבין   -  

 נטרף-טורף הואקשר הקיום     

 ִבי הנגבְצ

 צמחים זאב י הנגבִבְצ

 נמר צמחים
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ראינו שהתערבות .   האדם בבתי גידול שונים עסקנו בהתערבותו שלבמשימה זו  .11
  .  האדם בטבע יכולה להשפיע על הגידול של האוכלוסיות בבית הגידול

  
  איסוף הביצים של ַצֵּבי הים והטמנתן במקום מוגן מאפשר להם   : הלדוגמ  

  .להתרבות בטבע    
    
  .  בארץונה על הגנת הצמחים ובעלי החיים רשות הטבע והגנים ממ  
וַהציגו בו את עמדתכם , מכתב לרשות הטבע והגנים, במקום המיועד לכך, ִּכתבו  

  : בנוגע לשאלה
  

  ?האם כדאי שהאדם יתערב כדי לסייע לבעלי החיים בבתי הגידול הטבעיים  
  

  :הנחיות לכתיבת המכתב  
  

, ִּכתבו במכתב את עמדתכם בנושא התערבות האדם בבתי גידול טבעיים  -
  .ונמקו אותה

  
  : במושגים הבאיםתוכלו להיעזר  

  
  . נטרף-טורף, תחרות: קשרי קיום, שרשרת מזון, מארג מזון  

  
עליכם להתאים את .   דוגמה להתערבות האדם בטבע1ָהביאו מטבלה   -

  .בסעיף הקודם לעמדה שהצגתם הדוגמה
  .כיצד התערבות זו יכולה להשפיע על היצורים בטבע ָּפרטו בדוגמה שהבאתם   -

  
  

  רצוי לעבוד עם .  ון מכיל רק פרטי מידע נדרשיםהמכתב שבתשוב :הערה  
  .התלמידים על ניסוח מכתב רשמי לנמען מוגדר    
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   _________תאריך         
   רשות הטבע והגנים: אל
  

                                       ,שלום רב
     

 האם כדאי שהאדם יתערב בבתי הגידול "    ֶעמדתי בשאלה : הנדון
  ?"יםיבעהט        

       
 -] בעד[
  

ֵרצוי ְלשמר ככל האפשר את התנאים בבית הגידול    לצמצם את / ַ
 כך )ומהציד וכד/ זיהום הסביבה (הנזק הנגרם על ידי האדם 
 .שיתקיימו שרשרות המזון בטבע/ שיישמר מארג המזון בטבע 

  
 :דוגמאות

 תאפשר לבעלי החיים לחיות - הכרזה על שמורות טבע  -  
 עייםבתנאים טב  

 יאפשר לשמור על איזון ביחסי הגומלין בין - איסור ציד   -  
 היצורים   

 השלמת מארג המזון שנפגע עקב -השבת הראמים   -  
 הכחדתם  

  
 -] נגד[ 
  

הוא יאפשר ליצורים לקיים ביניהם , ככל שהאדם יתערב פחות  
 )וכדומהטריפה / תחרות (קשרי קיום טבעיים / יחסי גומלין 

                                                               
                                                                        

הכרזה על שמורות טבע ואיסור ציד יכולים להיחשב דוגמה לנימוק בעד   :הערה
 יש להבין את עמדה שהתלמיד מציגולפי ה, התערבות או נגד התערבות    
   . וכוונת    

  _______________בברכה   

 ________________כתה  

 _____________בית הספר    
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  !הבה נציל את צַּבֵי הים
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5  4  3  2  1  0  
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5  

הפקה 
של מידע 
, מטבלה
  השוואה
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  א10
**  

יישום 
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מידע 
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  שאלה  ציון
  משקל מיומנות  מספר

5  4  3  2  1  0  
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, ידע

הפקה 
של מידע 
 מתרשים

2 x  
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  . נקודות0 יקבל – יצורים ה3 שמותאם יכתוב את .  נקודות2 יפסיד – לתשובה נכונה פרט לא נכוןתלמיד שיוסיף   * 
  
  .0 –ום הציון האפשרי   מינימ. נקודות2 יפסיד –חיצים הנכונים  הלעחץ בין צבי הנגב לראם נוסף בחיבר תלמיד ש  ** 
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