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 הקדמה 
 

ויביאו  והגיאוגרפיה בתהליך הלמידה התלמידים ירכשו מושגים רבים בתחום האקולוגיה

 אותם לידי ביטוי בהחלטות שיתבקשו לקבל. 

חוברת זו נבנתה ברוח הלמידה הפעילה ולכן בכל מערך שיעור משולב משחק/פעילות  

 שמטרתה להעביר את הנקודה המרכזית בשיעור וללמד על המושג המרכזי באותו שיעור. 

 biodiversityבתהליך יצירת חוברת זו מטרתנו היתה להנגיש מידע על אתרים המוגדרים 

hotspots  .ברחבי העולם ולהעביר מידע על חשיבותם לציבור התלמידים 

ליצור שיח  , מטרתה .בחוברת זו משימת חקר אותה התלמידים יתבקשו לבצע בקבוצות

כיתתי על תיעדוף )מדוע עלינו להציל שמורה אחת על חשבון השנייה( ובמשימה על  

הדגיש את מעלותיה של השמורה עליה הם עובדים על מנת "לשכנע"  התלמידים יהיה ל

 תלמידים אחרים להצביע לשמורה שלהם. 

ום מוגבל על  לסיים את תהליך החקר באירוע דיבייט רחב בו כל קבוצה תקבל זמן לנא כדאי

 את הנוכחים להציל את השמורה שלהם.   מנת "לשכנע"

 

 בהצלחה!

 TIMEצוות חינוך 
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 מינים אנדמיים  -1מספר  TIMEמערך שיעור 
 מושגים אקולוגיים נבחרים. הכרת טיים ולימוד -מטרת השיעור

 מושגים:

תיאורטי להתרבות ביניהם  קבוצה של פרטים היכולים באופן מעשי או  -מין ביולוגי .1

 ולהעמיד צאצאים פוריים. 
מין המתקיים באזור תפוצה קטן ומצומצם כלומר מוגבל בתפוצתו לאזור   -מין אנדמי .2

 . מוגדר גיאוגרפי קטן ו
מספר המינים השונים בשטח )המושג של מגוון מינים כולל עושר   – מגוון מינים .3

 וכמות יחסית של מינים(. 
 בו יש עושר גדול של מינים והוא נמצא בסכנה.אזור  – הוטספוט ביולוגי .4

 

 מהלך השיעור: 

 תוך כדי שילוב סרטונים. TIME  הרעיון שלהצגת דקות(.  20פתיחה )

 קישורים אפשריים: 

 earth.org-my-is-https://this  אתר טיים:

 ארגון_טיים/https://he.wikipedia.org/wikiטיים בויקיפדיה: 

 https://www.youtube.com/watch?v=YhDiK6bLAd8טיים בבית ספר יסודי גבע: 

 https://www.youtube.com/watch?v=LiZCOpzeL80הסבר על טיים מאוייר: 

 https://www.youtube.com/watch?v=QJZfXlO3hTEהסבר על טיים בתמונות: 

 https://www.youtube.com/watch?v=2EoHABBXVY0טיים בחינוך: 

 https://www.youtube.com/watch?v=5g94A0piGZA: 1טיים בערוץ 

 

 דקות(40): וגוף השיעור פתיחה

, במשחק נפתח את השיעור במשחק שיסביר את המושג מין ואת ההתמיינות הביולוגית

 ונצייר עיניים. גלילי נייר טואלט/סופג/ אצטרובלים, גזרי נייר"נבנה" אורגניזמים בעזרת 

)הכל   גדלים שונים 4-גזרי נייר ב 120 ,חתיכות ענפים , אצטרובלים/גלילי נייר/ פקקים -ציוד

 מחומרים ממוחזרים( + צבעים ודבק.  

 תלמידים בקבוצה( תבנה יצור חי על פי מספר קריטריונים:  2-3כל קבוצה )מומלץ 

 (. 3או  2מספר פרקי גוף ) .1

 (. 6או  4מספר גפיים ) .2
 ניים )חום, ירוק או כחול(. צבע עי .3
 סנטימטרים( 5או  3אורך הגפיים ) .4

נשווה בין התוצרים ונראה שאין קבוצות )סיכוי  לאחר הבנייהדקות(  30הצגת התוצרים ודיון )

ומכאן את הגיוון הרב   נמוך שיוצרו מינים זהים( זהות ונסביר לפי זה את השונות בעולם החי

   .ונדבר על מגוון מינים

https://this-is-my-earth.org/
https://he.wikipedia.org/wiki/ארגון_טיים
https://www.youtube.com/watch?v=YhDiK6bLAd8
https://www.youtube.com/watch?v=LiZCOpzeL80
https://www.youtube.com/watch?v=QJZfXlO3hTE
https://www.youtube.com/watch?v=2EoHABBXVY0
https://www.youtube.com/watch?v=5g94A0piGZA
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 :גיםמושה הצגת

 מין ביולוגי ✓

 מין אנדמי  ✓

 ם מגוון מיני ✓

להסבר על שמורת  TIME (https://this-is-my-earth.org/success-story/180 )אתר פנייה לה

El Toro forest, Peru  קוף צמרירי צהוב זנבשל קוף הנקרא " אנדמיבה מתגורר מין  "

 .סכנת הכחדה חמורההנמצא ב

-Serra Bonita, Brazil (https://this-is-myניתן לתת דוגמה נוספת את שמורת 

brazil-bonita-story/serra-earth.org/success ) והשטח בסכנה גבוה  מיניםמגוון בה יש– 

 .  הוט ספוט ביולוגי

 מסדרונות אקולוגיים ואבני קפיצה -2מספר  TIMEמערך שיעור 
 מושגים אקולוגיים נבחרים. המשך לימוד -מטרת השיעור

 מושגים:

רצועה רציפה של שטחים פתוחים, אשר מקשרת בין שטחים טבעיים  הוא  -מסדרון אקולוגי

 .ןובהם גם שטחים בעלי מעמד מוג -במוקדים שונים 

מערך של תאי שטח קטנים ומנותקים זה מזה המקיימים צומח טבעי בתוך   -אבני קפיצה

בעלי  מבחינה מרחבית יוצרים השטחים האלה ציר מעבר בין שני עוגנים. . שטח שאינו טבעי

 .חיים וצמחים יכולים לנוע "בדילוגים" בין הכתמים וכך לעבור בין שני עוגנים

 מהלך השיעור: 

 דקות(25)פתיחה וגוף השיעור: 

 דקות( 2-3השיעור נפתח בחזרה על המושגים משיעור קודם )

 משחק שיסביר את המושגים "מסדרון אקולוגי" ו"אבני קפיצה"

 אין -ציוד

   :פעילות פתיחה 

מקלות"   3בתחילת השיעור יוצאים אל החצר )עדיף מגרש ספורט( ומשחקים במשחק "

  . הקבוצותכל אחת משתי הקצוות של המקלות, מקלות( בשתי קבוצות 5-ו 4)אפשר גם עם 

צריכות להעביר את כל החברים בהם מצד אחד לצד השני תוך דילוגים בין המקלות )דילוג  

התחלה שמים את המקלות קרובים זה לזה ולאחר שכל  ב. אחד בין כל שתי מקלות עוקבים(

.  שכולם מצליחים לעבורמקסימלי טווח הקבוצה עברה מרחיקים אותם זה מזה עד שמוצאים 

 מוציאים מקל אחד )בעדיפות למקל האמצעי(.   בשלב הזה

 מעט מאוד תלמידים אם בכלל יצליחו לעבור את המסלול אל הצד השני. 

שקרה )היו לנו אבני קפיצה כחלק ממסדרון אקולוגי   נחזור לכיתה ונסביר את מה

 ואחת מאבני הקפיצה נעלמה כתוצאה מסיבות שונות למשל פיתוח או בניית כביש(. 

 מסדרון אקולוגי? ומה

 שטחים פתוחים שמאפשרים לבעלי חיים וצמחים לעבור בין שטחים מוגנים

https://www.facebook.com/neoprimate/videos/576948263779669
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 מה הן אבני קפיצה?

ים שמאפשרים לבעלי חיים וצמחים לקפוץ  שטחים קטנים טבעיים בתוך שטחים לא טבעי

 משטח לשטח בתוך המסדרון האקולוגי. 

שקופית מפת נדידה של ציפורים והחשיבות של ישראל כמסדרון נדידה. בתוך ישראל יש גם  

אבני קפיצה חשובות. הסבר על המפה מדוע אגם החולה היה חשוב לנדידה ובעיקר לעצירת  

ים את המדבר. נדבר על החולה, על הייבוש ועל הניסיון מנוחה ואכילה להצטיידות לפני שחוצ

 להחזיר חלק מבית הגידול. 

 : דקות(  10אגם החולה ) -אבן קפיצה בנדידת הציפורים בישראל

https://www.youtube.com/watch?v=qKvggU17iz0 

 

=pn-https://www.youtube.com/watch?v-)סרטונים אפשריים אבל פחות טובים: 

KsDxnXU  https://www.youtube.com/watch?v=l904V3pBifM ) 

 

ולהתבונן   TIMEלאחר שסיימנו את המשחק, את ההסבר ואת הסרטון נותר לנו לגשת לאתר 

Sun Angel's garden (-story/180-earth.org/success-my-is-https://thisעל שמורת 

 copy )  ובעיקר על המפה )דגש על השטח בירוק בהיר( ולהסביר על החשיבות של השטח

 המהווה מסדרון אקולוגי בתוך השטח בירוק כהה. 

נחזור על המושגים שנלמדו וננסה בדיון משותף עם התלמידים להגיע להבנה שישנה עדיפות  

לפיתוח ובנייה לרכישת שטחים טבעיים המשמשים מסדרונות אקולוגיים ויש להימנע 

 בשטחים המהווים אבני קפיצה.

 

 התאמה לבית גידול -3מספר  TIMEמערך שיעור 
 משך הכרת מושגים באקולוגיה ה -מטרת השיעור

 מושגים:

 התאמת מין לבית הגידול
התנאים שמאפשרים למין את קיומו בהתחשב בגורמים   – אקולוגית (נישהגומחה )

 ביוטים -ביוטים וא
שיש לו השפעה גדולה, לא פרופורציונלית ביחס לכמותו על הסביבה מין  – מין מפתח

 .הטבעית

 מהלך השיעור: 

 דקות( 70-60)פתיחה וגוף השיעור: 

נפתח את השיעור במשחק שיסביר את המושג התאמה לבית הגידול ואת ההתמיינות 

 הביולוגית, במשחק "נצוד" חטיפים בעזרת מזלגות, סכינים וכפיות.

https://www.youtube.com/watch?v=qKvggU17iz0
https://www.youtube.com/watch?v=-pn-KsDxnXU
https://www.youtube.com/watch?v=-pn-KsDxnXU
https://www.youtube.com/watch?v=l904V3pBifM
https://this-is-my-earth.org/success-story/180-copy
https://this-is-my-earth.org/success-story/180-copy
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 לא חד!(, מזלג וכפית רב פעמיים.  -תלמיד להביא מהבית סכין )למריחהנבקש מכל  -ציוד

חטיף שונה בכל פעם )עדיף להשתמש בביסלי,   יקבלוכל שלושה תלמידים  .1

צטרכו "לצוד" את החטיף בזמן קצוב )חצי דקה( בעזרת  יבייגלה עגול ומרשמלו. ו

  20 שמיםכלים אחרים )אחד ישתמש בסכין, השני במזלג והשלישי בכפית(. 

 בצלחת מול התלמידים. מכל חטיף חתיכות 
 כל תלמיד יכתוב כמה הצליח "לצוד" מכל חטיף.  .2

לאחר המשחק נסכם את כלל התוצאות על הלוח תוך שימת דגש על הכלים השונים )נסכם 

 יחדיו כל חטיף תוך שימוש בכלי סכין וכו'(. 

 שונים באותו הכלי?נפתח דיון בשאלה "למה לדעתכם היה שוני בכמות "הציד" בחטיפים ה

 נמשיך את הדיון וננסה לכוונו לסיפור הפרושים של דארווין והתאמות לבית גידול. 

 https://www.youtube.com/watch?v=6S_Shu4ykckלדוגמא: 

 

 ההתאמה של המין לבית גידול ספציפי והקשר למינים אנדמייםהדגשה של 

 חזרה על מושגים: 

קבוצה של פרטים היכולים באופן מעשי או תיאורטי להתרבות ביניהם   -מין ביולוגי .1

 ולהעמיד צאצאים פוריים. 

מין המתקיים באזור תפוצה קטן ומצומצם כלומר מוגבל בתפוצתו לאזור   -מין אנדמי .2

 . דר מוגגיאוגרפי קטן ו
מספר המינים השונים בשטח )המושג של מגוון מינים כולל עושר   –מגוון מינים  .3

 וכמות יחסית של מינים(. 
 אזור בו יש עושר גדול של מינים והוא נמצא בסכנה. – הוטספוט ביולוגי .4

הוא רצועה רציפה של שטחים פתוחים, אשר מקשרת בין שטחים   -מסדרון אקולוגי .5

 . ןהם גם שטחים בעלי מעמד מוגוב -טבעיים במוקדים שונים 
מערך של תאי שטח קטנים ומנותקים זה מזה המקיימים צומח טבעי   -אבני קפיצה .6

מבחינה מרחבית יוצרים השטחים האלה ציר מעבר בין שני  . בתוך שטח שאינו טבעי

עוגנים. בעלי חיים וצמחים יכולים לנוע "בדילוגים" בין הכתמים וכך לעבור בין שני  

 .עוגנים
 

 )באתר של טיים לעבור על מינים וההתאמות שלהם לבית הגידול( 

 

 .  המסביר את המושג של מין מפתח נמשיך אל סיפור לוטרות הים

מצגת שמסבירה על הלוטרות, התזונה שלהם על קיפודי ים וכיצד הכחדה של הלוטרה  

 הביאה להתפרצות קיפודי ים וחיסול יער הקלף  

   https://www.youtube.com/watch?v=_pFzgHTjuGQת הים: סרטון היכרות עם לוטר

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6S_Shu4ykck
https://www.youtube.com/watch?v=_pFzgHTjuGQ
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 )דוגמא למין מפתח(  ים  לוטרותהשפעת נוכחות 

 

הים, כתוצאה מלחץ צייד עבור הפרווה    לוטרותלאור הירידה הדרמטית של מספר הפרטים של 

ים .  הימיותשינויים במערכות האקולוגיות    נמצאו היפיפייה שלהן,   שלוטרות הים צדו,    קיפודי 

  אצות-מאקרוהירידה בכמות וחלה עלייה בכמות שלהם ואת הטורף הראשי שלהן כעת איבדו 

יער הקלפ מהווה מזון ובית גידול להרבה  .  םשהקיפודים אוכלי  שבונים את יער הקלפ התת מימי

חסרי החוליות מאוד מינים נוספים כולל דגים. כאשר בית גידול זה נעלם יחד איתו נעלמים גם  

 .  וכל המערכת האקולוגית התלוייה בהם כולל בני אדם המתפרנסים מהים הדגיםו

 

וסרטון:   important-otters-sea-are-https://www.seaotters.com/2013/05/why-מידע 

forests-kelp-no-otters-sea-no/ 

 

 

 

 

 שרשרת המזון:  

 

 

-TIME (https://this-is-myנגדיר את המושג "מין מפתח" על הלוח ונפנה לאתר 

earth.org/success-story/turneffe-atoll-belize/ ) להסבר על שמורתTurneffe atoll 
 בבליז תוך הסבר על מארג החיים בשונית ומיני אלמוגים המהווים מין מפתח. 

 דקות(  15-10)סיכום: 

לסיכום נחזור על המושגים שנלמדו וננסה בדיון משותף עם התלמידים להגיע להבנה שישנה  

עדיפות לשמירה  גם עדיפות לרכישת שטחים טבעיים בהם מתקיימים מינים אנדמיים וישנה 

 על מיני מפתח על מנת לשמור על כל המערכת האקולוגית.

לוטרת  
הים

טורף •
על

קיפוד ים טורף•

-מאקרו
אצות

https://www.seaotters.com/2013/05/why-are-sea-otters-important-no-sea-otters-no-kelp-forests/
https://www.seaotters.com/2013/05/why-are-sea-otters-important-no-sea-otters-no-kelp-forests/
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 מין פגיע, סכנת הכחדה וסכנת הכחדה חמורה  -4מספר  TIMEמערך שיעור 
 חזרה על המושגים: 

קבוצה של פרטים היכולים באופן מעשי או תיאורטי להתרבות ביניהם   -מין ביולוגי

 ולהעמיד צאצאים פוריים. 
מין המתקיים באזור תפוצה קטן ומצומצם כלומר מוגבל בתפוצתו לאזור   -מין אנדמי

 גיאוגרפי קטן ומוגדר. 

מספר המינים השונים בשטח )המושג של מגוון מינים כולל עושר   –גוון מינים מ

 וכמות יחסית של מינים(. 
 אזור בו יש עושר גדול של מינים והוא נמצא בסכנה. – הוטספוט ביולוגי
הוא רצועה רציפה של שטחים פתוחים, אשר מקשרת בין שטחים   -מסדרון אקולוגי

 .ןשטחים בעלי מעמד מוג  ובהם גם -טבעיים במוקדים שונים 
מערך של תאי שטח קטנים ומנותקים זה מזה המקיימים צומח טבעי   -אבני קפיצה

מבחינה מרחבית יוצרים השטחים האלה ציר מעבר בין שני  . בתוך שטח שאינו טבעי

עוגנים. בעלי חיים וצמחים יכולים לנוע "בדילוגים" בין הכתמים וכך לעבור בין שני  

 .עוגנים

  ולהתאמת מין לבית הגיד
מין שיש לו השפעה גדולה, לא פרופורציונלית ביחס לכמותו על הסביבה  – מין מפתח

 מין שהוצאתו מהמערכת תגרום להעלמות של מינים רבים אחרים זהו  .הטבעית

 

 

 אורנג אוטנג בחדר 

https://www.youtube.com/watch?v=zyOAKLC7fPc 

 גרסה מדובבת לעברית: 

ps://drive.google.com/file/d/1iG81fFYAOigM6ghCqvMD5mfBrte711f3/view?usp=drivesdhtt

k 

 

עד השלב שהילדה מסלקת את האורנגאוטן   –צפייה בחלק הראשון של הסרטון  .1
 מחדרה

 מדוע היא מסלקת אותו/ה?  –שואלים  .2
 התלמידיםמקשיבים לתשובות של  .3
 מסכמים מה שעלה .4
 ממשיכים את הסרטון .5

  

 בסוף הסרטון מציגים את השאלות הבאות: 

 ?בחדר של הילדה ג" חוג" מדוע האורנגוטן .1
 ?בחדר על מה הוא הכי כועס? מבין המוצרים .2
 ?מדוע הגיע אורנגוטן לחדר של הילדה .3
 מהם צרכי הגידול שלו?  ?מה קרה לבית הגידול שלו .4
 ?מציעים לעשותמה הייתם  .5

 

https://www.youtube.com/watch?v=zyOAKLC7fPc
https://drive.google.com/file/d/1iG81fFYAOigM6ghCqvMD5mfBrte711f3/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1iG81fFYAOigM6ghCqvMD5mfBrte711f3/view?usp=drivesdk
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 google translateכנס יבהתחלה באנגלית ואז לה  הסבר על האתר של טיים

 

 

 מושגים:

 בעשר שנים הקרובות.  30%צפויה ירידה בגודל האוכלוסיה של כ   –  VUגיע פמין  -

 בעשר שנים הקרובות.  50%של כ   צפויה ירידה בגודל האוכלוסיה –  EN מין בסכנת הכחדה  -

בעשר שנים  80%צפויה ירידה בגודל האוכלוסיה של כ   –  CR מין בסכנת הכחדה חמורה  -

 הקרובות 

ושזקוקים להצלה שלנו   VU, EN, CRשהם  דוגמאות מהאתר של טיים למינים  הביאושאלה בכיתה: 

 כעת?

 (1נספח מספר  חקר )הצגה ראשונית של המשימת 
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 משימת חקר - 7-5מספר  METIמערך שיעור 
 

 .מעבר על פרטי האתר+  האתר של טייםשל הצגה חוזרת - פתיחת שיעור

 (1ר )נספח מספר מעבר חוזר על משימת החק

 ״קבוצות חקר״ בזוגות או שלשות על פי שלושת השטחים של טיים שמוצגים באתר. -חלוקה ל

 התחלת עבודת החקר בעבודה עצמית של התלמידים

 

 מעורבות – 8מספר  TIMEמערך שיעור 
 

חלק זה של התוכנית הוא רשות אבל מאוד מומלץ על מנת למצות את היכולות של טיים 

להניע את התלמידים למעורבות, לעורר בהם העצמה עצמית של מסוגלות, ולבנות ולחזק  

 ערכים של דמוקרטיה ושיוויון.  

 

במשימת  18הציגו את הטיעונים בפני הכיתה )סעיף לאחר שהתלמידים  :הצבעה כיתתית

חקר( תערך הצבעה כיתתית לשטח הנבחר. חלק זה ניתן לעשות גם ביום שיא מול ההורים  

בו התלמידים יציגו בפני ההורים את התוצרים שלהם וההורים והילדים יצביעו בכיתה ו/או  

 .  א()ראי/ה הסבר בסעיף הב ישירות באתר של טיים

 

מכספי התרומות  100%הצבעה באתר מתאפשרת לאחר תרומה של דולר ): הצבעה אישית

מיועדות לרכישה והצלת השטחים המוצגים באתר(. ניתן לאסוף את הדולר עבור כל תלמיד  

בצורה מרוכזת דרך פעילות כיתתית כמו איסוף בקבוקים, יריד יד שנייה ומזון וכו׳ ולאפשר  

אם  (. 3)נספח באמצעות כרטיס אשראי לאחר שהכסף נתרם באתר לכל התלמידים להצביע 

 אין לבית ספר כרטיס אשראי ניתן להיעזר בועד הורים בתיאום מראש.  

 

כדאי לעקוב אחר ההצבעה בזמן אמת באתר של טיים ולראות כיצד ההצבעה של התלמידים 

 משפיעה על החלוקה הכספית לאתרים שעומדים להצבעה.  
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 ת חקר משימ: 1נספח מספר 
 

 .אותה אתם חוקרים. עדיף לכתוב באנגליתציינו את שם השמורה  .1

 באיזו יבשת ממוקמת השמורה? איזה עוד יבשות אתם מכירים? .2

 באיזו מדינה ממוקמת השמורה? באיזו שפה מדברים בה? .3

 נמצאת השמורה?   (Biomeביומה )באיזה  .4

 ותכתבו במחברת את ההגדרה.   ביומה א. תחפשו באינטרנט מה זה 

 ב. בחיפוש באינטרנט תגיעו למפה של ביומות בעולם. כל ביומה מסומנת בצבע אחר. 

     -ג. אתם יכולים למצוא בדיוק איפה נמצאת השמורה שלכם בחיפוש דרך הקישור ל 

google map   .שנמצא בדף של השמורה באתר של טיים 

שמראה את מיקום השמורה ורשמו   google mapד. תשוו את המפה של הביומות למפה של 

 באיזה ביומה נמצאת השמורה.  

שימו לב שבאתר של   בדונמים.מה גודל השטח שאותו רוצים להציל? כתבו את גודל השטח  .5

 דונם.     10טיים השטח מוגדר ביחידת מידה של הקטר ששווה ל  

 ?דונםמה זה  .א

 מה גודל הכיתה שלכם במטר מרובע? .ב

 בדונמים? מה גודל השטח של הבית ספר שלכם .ג

 כמה יעלה לרכוש את השטח ולהגן עליו? .6

 א. כמה עולה דונם אחד?

 האם יש מינים פגיעים בשטח שלכם?   .7

 (? כתבו את ההגדרה במחברת. VU)הסימן באנגלית הוא  פגיעא. מהו מין 

 האם יש מינים בסכנת הכחדה בשטח שלכם?    .8

 (? כתבו את ההגדרה במחברת. EN)הסימן  מין בסכנת הכחדה מהו  .א

 מה ההבדל בינו לבין מין פגיע? .ב

 האם יש מינים בסכנת הכחדה חמורה?   .9

 (? כתבו את ההגדרה במחברת.  CRהסימן  ן בסכנת הכחדה חמורה )מימהו  .א

 מה ההבדל בינו לבין מין בסכנת הכחדה.  .ב

 תמצאו דוגמא למין בסכנת הכחדה חמורה בישראל ותכתבו למה הוא הגיע למצב הזה.  .ג

אם לא שומרים על מין בסכנת הכחדה חמורה הוא נכחד. תמצאו ותכתבו מין שנכחד   . ד

 ל. בשנים האחרונות בישרא

 מלאו טבלה של מינים פגיעים, בסכנת הכחדה ובסכנת הכחדה חמורה בשטח שלכם.  .10

 מינים בסכנת הכחדה חמורה מינים בסכנת הכחדה מינים פגיעים
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 בשטח.   אנדמיםהאם יש מינים  .11

 ?מין אנדמיכתבו במחברת את ההגדרה של   .א

 כתבו את השמות של המינים האנדמים  .ב

 לדעתכם בשטח?מה מיוחד   .12

 מהן הבעיות המאיימות על השטח?   .13

 דונו בקבוצה שלכם וסכמו על עמדתכם לגבי תיעדוף שימור אזור זה.   .14

 רשמו את הטיעונים שעשויים לשכנע את הכיתה והציבור לשמור את השטח שחקרתם.  .15

בהסתמך על הנתונים שאספתם בסעיפים   עבור השטח שלכםדקות  5של הכינו מצגת  .16

 . הקודמים

 שעל הלוח  – מו את המידע שצברתם בטבלה הכיתתית השלי .17

)רצוי לעשות חלק זה בצורה   בחרו שני דוברים אותם תשלחו להציג את הטיעונים מול הכיתה  .18

 .(2של דיבייט )נספח 
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 הנחיות פעולה  –עורכים דיבייט : 2נספח מספר 
 

כל קבוצה אחראית על הצגת אתר לשימור. בהתאם    – קבוצות לשלושבמשחק הדיבייט מתחלקים 

 . סדר הדוברים בדיבייט הוא להלן: TiMEלשלושת האתרים המוצגים באתר 

 1לשמורה מס'  ים נציג .1

 2לשמורה מס'  ים נציג .2

 3לשמורה מס'  ים נציג .3

 

 שמורה ה ינציגתפקיד 

 הצורך בשימור השמורה הספציפית.   הצגת •

 . רושם ראשוני חזקהצגת טיעונים עיקריים שישאירו  •

 כדאי ללוות את הטיעונים במצגת. 

 

 ניהול דיבייט 

 זמן

 דקות.    5אורך הזמן להצגת הטיעונים יהיה  •

 תזכורת בדקה האחרונה.   יקבלו המציגים •

 .המציגיםבמשך הדקה הראשונה ובמשך הדקה האחרונה אין לשאול שאלות את  •

 

 טיפים לדיבייט 

 הישארו רגועים, דברו בקול רגוע ובטוח.   •

 שמורה. , אינכם בוחרים שמורהזכרו שאתם מייצגים  •

 הישארו ממוקדים בקהל.  ,כרטיסיות טיעון יכולות להועיל, אך אל תהיו צמודים אליהן •
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 רישום תלמידים כחברים באתר טיים: 3נספח מספר 

 TiME ? איך התלמידים שלי מקבלים זכות הצבעה באתר של

 בדף הראשי תבחרו ב . 1

 

  Donate ?איך זה עובד

 בדף הבא תבחרו בתרומה קבוצתית  . 2

Make a group donation  

 

 . שם לקבוצה 3

כמה הצבעות ותבחרו שם   -בדף הבא תצטרכו לרשום כמה תלמידים יש בכיתה 

קבוצה כיד הדימיון הטובה שלכם. כמו כן וחשוב מאוד תצטרכו לאשר שיש 

  .לכם אישור לשתף קישורים עם התלמידים שיקבלו קישור להצביע
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 שם מוסד  . 4

וכן תצטרכו  (דולר לכל תלמיד) כעת תבחרו בסכום בהתאם למספר התלמידים 

  .לאשר שאתם תורמים בשם הבית ספר או המוסד 

 

 . כניסה מחדש 5

  .כנס עם הרישום הקודם שלכם ירשם, או להיבשלב הבא אתם צריכים לה
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 פרטי כרטיס האשראי  . 6

 

 . אישור7

אתם תקבלו קישור קבוצתי ספציפי לקבוצה שיצרתם וקוד, אותם תשלחו  

 .לתלמידים 
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 תלמידים . כניסת 8

 התלמידים מכניסים את המייל האישי/מוסדי שלהם ואת הקוד  

 

 מגיעים למסך הצבעה  . 9
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 החוברת הוכנה בהתנדבות על ידי צוות החינוך של טיים

 earth.org-my-is-time@thisליצירת קשר: 

 

רוכש ושומר על שטחי טבע חשובים בעולם בעזרת  ( this-is-my-earth.orgטיים )הבינלאומי ההתנדבותי ארגון ה

.  פעיל בשמירת טבעהמאפשר לכל אזרח בכדור הארץ להיות שותף ומודל שקוף, דמוקרטי ושוויוני גיוס המונים 

מדמי החברות )דולר אחד בלבד(  100%-ש  על מנתפעילות הארגון מושתתת על מתנדבות ומתנדבים מכל העולם 

 .ולמניעת פליטות פחמן לאטמוספירה קרקעות ה ושמירה עלוהתרומות ישמשו לרכיש

 

 

mailto:time@this-is-my-earth.org
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