
 התוכנית לחקר מגוון המינים המקומי

 היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון



 

 

 אנו עדים לשינויים רבים בחיינו

ילדים רבים כמעט ולא חווים מגע ישיר  

עם הטבע ולא מכירים את האוצר  

 "מתחת לאף"המקומי שנמצא 

,  היישוב כמקום ללא טבע/תפיסת העיר

 ...טבע יש רק במקומות רחוקים



 מגוון מינים
כלל המינים החיים החיים  

  -על פני כדור הארץ 

מרמת הגנים עד רמת 

 המערכות האקולוגית



 משבר מגוון המינים

קצב היעלמות המינים כיום  

מזה  1000 – 100פי מהיר 

 !שהתרחש לפני עידן האדם



יש מדענים הטוענים שבכל שעה  

 !מינים נוספים 3נכחדים מעולמנו 



 

 
 מגוון המינים מספק את כל צרכינו  

 פירוק פסולת אורגנית

 האבקה





 מטרת התוכנית

 פיתוח זהות סביבתית•

 לעורר מודעות וסקרנות  •

 לעורר פליאה מהטבע הקרוב•

 לשכונה ולבית הספר, קישור למקומיות•

 חברתי-קידום אקטיביזם סביבתי•

 הערכת כל יצור חי ומתן כבוד לחי באשר הוא•

 

 

 



מעבדות  "יציאה לחצר בית ספר או אתר טבע קרוב ל•

 .לחקר מגוון המינים המקומי" שדה

בעלי חיים  , איתור וצילום של מיני צמחים, חקר•

 חוויה חוץ כיתתית, ופטריות

 יום שיא לחשיפת התוכנית לקהילה•

   :בסיס התכנית  







 פרפר כתום כנף המצלתיים
 .צולם על ידי תלמידי בית הספר נוף צורים צור יגאל



 דבורת בר הליקטית
 .צולם על ידי תלמידי בית הספר מעבר אפק בקיבוץ עינת

 

 



 חומט פסים, לטאה
 .צולם על ידי תלמידי בית הספר הדמוקרטי הוד השרון

 

 



 ה בבית הספר/התוכנית משותפת לרכז התוכנית עם מורה מוביל•

 מפגשים עם תלמידים בשטח הפתוח 8רכז התוכנית מקיים •

 כיתות 4-ל 2התוכנית הנה לשכבה אחת בבית הספר בין •

 רכז התוכנית מגיע לפגוש כל כיתה אחת לחודש  •

 בוטניקה/ זאולוגיה/ הרכז הינו מדריך מקצועי בתחום טבע•

המורה המובילה ממשיכה לחבר את החומר הנלמד במסגרת שיעורי  •

 מדעים לתוכנית מגוון המינים

 הרכז מחבר את התוכנית לנעשה ברשות ונושאי שמירת טבע נוספים•

 

 

 

 

 

 



 :רכז תוכנית מגוון המינים עומד בקשר עם

מחקלת החינוך בעייריה 

מחלקת קיימות 

רכז חינוך לקיימות 

ע"שפ/ מחלקת גינון 

אקולוג היחידה הסביבתית 

המשרד להגנת הסביבה, ג"רט, החברה להגנת הטבע 

 

 



 עירייה

 ארועים קהילתיים

 הורים ומשפחה תלמידים

 מורה

 רכז מגוון המינים

 טבע עירוני

 גינון עירוני

 תוכניות חינוך סביבתי



 



 שדה הסייפנים ברעננה



תלמידים בתי ספר  18,000-עד כה השתתפו בתוכנית כ•
 .בשרון

מינים   700-נכון להיום תועדו והוגדרו על ידי התלמידים כ•
 .צמחים ופטריות, של בעלי חיים

 ...כמה נתונים

 ו"תשע ה"תשע ד"תשע ג"תשע ב"תשע א"תשע ע"תש ט"תשס ח"תשס
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 שנת הלימודים





 



 



 



 יום שיא בית ספרי



 "ספארי עירוני" -יציאה לקהילה

פעילות לחשיפת הקהילה לשימור מגוון  •

 ביישוב/ המינים בעיר

 







 אקטיביזם -יציאה לקהילה
ברעננה יצאו כל בתי הספר ביום הנקיון לפעילות  

 באתרי טבע בעיר

ב התלמידים חקרו את השמורה הסמוכה לבית  "בחוב

 הספר והכינו מגדיר למגוון המינים בשמורה

 בנווה נאמן בוגרי הפרויקט הדריכו את ילדי הגנים



תוכנית  

חקר בתי  

 גידול

התוכנית  

לחקר 

מגוון 

 המינים

מאגרי  

מגוון מינים  

 ברשויות

  ארועים

 קהילתיים

הקמת אתרי  

טבע מקומיים  

 והצלת צמחייה

מגוון  

מינים  

 לקטנטנים

הדרכת מורים  

בחווה  

החקלאית  

 ש"הוד

תוכנית  

חקר 

בריכות  

 חורף

פרויקט  

השבת  

צומח 

 מקומי

הקמת בנק 

זרעי בר 

 מקומיים

פרויקט  

 חקר

ראש מדור  

שטחים 

פתוחים  

 ואקולוגיה

פרויקט גינון 

 בר קיימא

סקרי טבע  

אקולוג   עירוני

 ?עירוני

חברים 

 בקומפוסטר

מנהיגות  

מגוון  

 המינים

מגוון  

מינים  

לחינוך  

 מיוחד

סיירת  

תושבים  

לשמירת  

 טבע

פרויקט  

צאו 

 !החוצה





 







 תורמוס ארצישראלי
 .צולם על ידי תלמידי בית הספר רעות בהוד השרון



 מין השרון-תת, צבעוני ההרים
 .צולם על ידי תלמידי בית הספר הדמוקרטי בכפר סבא

 



 שפן סלע
 .צולם על ידי תלמידי בית החינוך מתן בדרום השרון



 צהרון מצוי
 .ב בחוף השרון"צולם על ידי תלמידי בית הספר חוב



 כרכום חורפי
 .  בכוכב יאיר" קשת"צולם על ידי תלמידי בית ספר 


