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 מגוון המינים בטבע

 
 על סדר היום הציבורי ?  - מגוון המינים בטבע

 
 אבני דרך בתהליך הלמידה

 

 

 

 הצגות למידה פרויקט יחידת לימוד שלב 

מרכיבי סביבה דוממים כצירוף מיוחד  1
 המאפשר חיים על כוכב הלכת ארץ.

איתור  משימה קבוצתית:

 מרכיבי הסביבה וחשיבותם.

ע"י  הצגת הידע 

בפני  הקבוצות 

 הכיתה

: תיאור משימה קבוצתית מרכיבי הסביבה הדוממים והחיים 2

 מרכיבי הסביבה בתרשים.

הצגת הידע ע"י  
הקבוצות בפני  

 הכיתה

ניסוח  משימה קבוצתית: תעלומה בחורשת אורנים 3

השערות, בדיקה בעזרת ניסוי,  

תוצאות ומסקנות, הסבר 

 מסקנות הניסוי.

 בכיתההצגת הידע 

מהו מגוון   משימה קבוצתית: מגוון המינים בטבע 4

 המינים? 

 הצגת הידע בכיתה

מרכיבי סביבה דוממים והשפעתם על  5
היצורים החיים: השפעת האור, המים 

 האוויר והטמפרטורה.

 חקירת שימה קבוצתית:מ

הקשר , הקשר בין צמחים ואור

אוויר , בין מים ומגוון המינים

טמפרטורה   ויצורים חיים

 ויצורים חיים. 

הצגת הקשרים 
 במפות מושגים 

טריפה,  קשרי קיום בין יצורים חיים: 6
 הדדיות, טפילות, תחרות.

חקר קשרי  משימה קבוצתית:

 הקיום 

הצגת קשרי הקיום  
 בטבלה

חשיבות מגוון המינים בטבע: מוסרית  7
 והשפעת האדם. ותועלת

התועלת  משימה קבוצתית:

ממגוון המינים שמפיק האדם 

בטבע והשפעת התערבות 

 האדם.

הצגת התועלת לצד 
השפעת האדם 
בעזרת תרשימי 

זרימה והסקת 
 מסקנות.

מה -חקר משימה קבוצתית: המגוון הביולוגי בישראל 8

 קורה בישראל?

 הצגה במצגת

 מגוון המינים על סדר היום הציבורי 9
 בארץ ובעולם. מהי אמנה?

כתיבת  משימה אישית:
 טקסט טיעוני. 

כתיבת  משימה קבוצתית:
 אמנה.

הצגת הטקסט 
 הטיעוני במליאה.

 
 הצגת האמנה 

על סדר היום  -מגוון המינים בטבע 9
 הציבורי?

 הצגת למידה 
 הצגת האמנה
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 גוון המינים בטבעמ :הפרויקט נושא 

 על סדר היום הציבורי?-מגוון המינים בטבע  שאלה פורייה:

 אמנה לשמירה על מגוון המינים -התוצר פרויקט:

מתאר את השוּנות הביולוגית הקיימת בטבע בשלוש   )( Biodiversity המונח ִמגוון ביולוגירציונל: 

מגוון  , המגוון בין המינים ,  מגוון התכונות הגנטיות בתוך מין מסוים:מיני  -רמות של ארגון: המגוון התוך 

 .ון המערכות האקולוגיות על עושר בתי הגידול שלהןומגו ,   המינים, הסוגים, המשפחות וכד‘

האם יזכו הדורות הבאים לראות   ?כמה מהציפורים המנעימות לנו היום בקולן ישירו מחר גם לילדינו

מיליון   10- מדענים מעריכים כי מחצית מתוך כ  ?פרפרים בשלל צבעיהם מרפרפים מעל שדות הבר

העופות ודגי הים   ,חיים-ה. כמה מהיונקים, הזוחלים, הדו המינים החיים בעולמנו ייכחדו בתוך מאה שנ

 ?מחוץ לספרים שילדינו יקריאו מתוכם לנכדינו -יחיו עוד בטבע  

בקרב מדענים רבים רווחת ההערכה שאבדן העושר הביולוגי מסכן את המשך קיומה של האנושות.  

כולם מקורם   -ים  המשאבים הגנטיים להשבחת גידול ,המזון, התרופות, חומרי הגלם לתעשייה

טיהור מים ואוויר, שימור קרקעות וחידוש פוריותן, פירוק פסולת רעילה וסילוקה,   .בחומרי הטבע

אלה רק מקצת השירותים שהמערכות   -האָבקה של גידולים חקלאיים וצמחייה טבעית ועוד 

בברזיל הכינוס  ז‘נרו ש-התקיים בריו דה 1992אמנת המגוון הביולוגי בשנת  .האקולוגיות מספקות לנו

באירוע ”פסגת כדור הארץ“. אחד ההסכמים החשובים   - הגדול בכל הזמנים של מנהיגי העולם 

העולמי הראשון שדן    il.gov.sviva.www 2009ההסכם נובמבר , שנחתמו באירוע היה אמנת המגוון 

יהנה בדרכים לשימור המגוון הביולוגי. האמנה קובעת כי מדינה שתשמור על מגוון המינים ת 

מדינות,   190-מיתרונות של ממש במצב הסביבה, הכלכלה והחברה. היום חתומות על האמנה יותר מ

ובהן ישראל. המדינות החתומות על האמנה מחויבות לפעול בכמה תחומים, כגון זיהוי של מינים  

עות  גידול שנפגעו; פיתוח ּמוד -הזקוקים לשימור ומעקב אחריהם; הקמת אזורים מוגנים ושיקום בתי 

הפסגה   .באמצעות חינוך והסברה על חשיבותו של המגוון הביולוגי ועל אחריותנו לשמירה עליו

תהיה שנת המגוון הביולוגי ולאור החלטה זו   2010קיימא של האו“ם החליטה ששנת - לפיתוח בר

 .מתוכננות פעילויות בכל העולם

את פניו של המגוון הביולוגי ואת מאפייניו. מגוון המינים ומגוון   הלומד בפני מציגפרויקט זה 

סביבות החיים. כמו כן עוסק במידת השפעת המין האנושי על שלומם ועתידם של מגוון  

 היצורים החיים ומידת האחריות שלנו לשמור על המגוון למעננו ולמען הדורות הבאים.

 ת על:מטר

. הכרת קשרי הקיום םביניהוקשרי הגומלין הכרת מרכיבי הסביבה הדוממים והחיים  -

בין יצורים חיים וחשיבות מגוון המינים בטבע לקיומם של מערכות החיים והאדם. 

 פיתוח מודעות לאחריות האדם על הסביבה.
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 מטרות בתחום המיומנויות:

הפגנת ביצועי הבנה: טיפול במידע: איסוף מידע, )קריאה, הערכת המידע, מקטעי   -

זיהוי רעיונות הלימוד, אתרי אינטרנט, סרטונים והדמיות( עיבוד מידע )מידע בספר 

)ארגון המידע   והבחנה בין עיקר לטפל(  ייצוג והצגה של המידע והידע מרכזיים 

 (. ם זרימה, מפת מושגיםתרשיבסיכומים, טבלאות ,

)ספר הלימוד,   זיהוי תופעה, השערה, ניסוי, תצפית, תוצאות ומסקנות תכנון חקר: -

 ים ברשת..(אתר

 ניסוח טיעון וכתיבת אמנה -

 עבודה בצוות ושיתוף פעולה. פיתוח  -

 

 ידע והבנה: -מטרות בתחום התוכן

 מטרות בתחום התוכן 

 הכרת התנאים הייחודיים של כוכב הלכת ארץ המאפשרים חיים בו. .1

 .םהכרת מרכיבי הסביבה הדוממים והחיים וקשרי הגומלין ביניה .2

חיים לסביבה, הכרת קשרי הקיום בין יצורים חיים והבנת הכרת התאמות של יצורים  .3

 חשיבותם.

 הבנת חשיבות מגוון המינים לקיומם של מערכות החיים ולאדם בפרט. .4

פיתוח מודעות להשלכות פעילות האדם על הסביבה ומחויבות לשמירה על הסביבה למעננו  .5

 ים.ולמען הדורות הבא

 -חומרי עזר
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 חשוב לשמור על מגוון המיניםמדוע 

 מדוע כל כך חשוב לשמור על מגוון המינים?

על פני כדור הארץ מצויים מיליוני מינים של מיקרואורגניזמים, פטריות, צמחים ובעלי חיים, 
היוצרים יחדיו סביבות חיים שונות ומגוונות. השונות הקיימת בין המינים בכדור הארץ מכונה 

 מגוון המינים.
מגוון המינים חיוני לקיום האדם מאחר והוא תומך בכל מערכות החיים ומספק לאדם שירותים 
קיומיים חשובים כגון האבקה של פרחי בר וגידולים חקלאיים, הדברה ביולוגית, ניקוי האוויר, 

 טיהור מים ועוד, בנוסף לשירותי התרבות וההנאה שאנו מפיקים מהטבע שסביבנו.
 

עשיר וייחודי של מיני חי וצומח ובמגוון בתי גידול. אולם, כיום  ארצנו נתברכה בעולם
)יונקים, עופות, זוחלים, דו  מינים של חולייתנים 142 -בישראל נמצאים בסכנת הכחדה כ

חיים ודגים(, בעיקר כתוצאה מתהליכי פיתוח מואץ ובנייה של יישובים וכבישים הגורמים לאובדן 
מינים פולשים, שימוש מוגבר בדשנים ובחומרי הדברה של בתי גידול טבעיים, חדירה של 

 בחקלאות וזיהום הסביבה: האוויר, המים והקרקע.
 

הוכרזה  2010נושא השמירה על מגוון המינים עומד על סדר היום הציבורי ברחבי העולם, שנת 
על ידי האו"ם כשנת השמירה על המגוון הביולוגי וגם בישראל הציגו לאחרונה משרדי הממשלה 

 את "התוכנית הלאומית למגוון הביולוגי בישראל".
 

גם בתוך העיר, ציפורים, חרקים, דו חיים, זוחלים ועוד חיות בר וצמחים מוצאים את מקומם 
בשטחים טבעיים, גינות, פארקים ועוד. לנו, תושבי העיר, תפקיד חשוב במאמץ הלאומי 

 בשמירה על מיני החי והצומח הסובבים אותנו

 

-https://eureka.org.il/item/20855/%D7%9E%D7%94

-%D7%90%D7%99%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%A8%D7%95

D7%9C%D7%90%D7%A4%D7%92%D7%95%D7%A1D7%92%% 

 

 

https://eureka.org.il/item/20855/%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%A8%D7%95-%D7%90%D7%99%D7%99-%D7%92%D7%9C%D7%90%D7%A4%D7%92%D7%95%D7%A1
https://eureka.org.il/item/20855/%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%A8%D7%95-%D7%90%D7%99%D7%99-%D7%92%D7%9C%D7%90%D7%A4%D7%92%D7%95%D7%A1
https://eureka.org.il/item/20855/%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%A8%D7%95-%D7%90%D7%99%D7%99-%D7%92%D7%9C%D7%90%D7%A4%D7%92%D7%95%D7%A1

