
 

 מבקרים בגן החיות התנכ"י

 

  ב-א תלמידי כיתות :קהל יעד

  עברית, ", חברה ואזרחותמולדת" :דעת תחומי

גן החיות התנ"כי וכך בדרך חוויתית של שיטוט בוירטואלי יצאו לסיור  ב-אכיתות תלמידי   :רציונל

ות של החיות, העיצוב המדמה את הסביבות הטבעי: של הגן המאפיינים הייחודיים יכירו את וגילוי 

התלמידים ילמדו על תרומת מרחבים, חיות נכחדות, מגוון אתרים המוצעים לפעילויות שונות ועוד.  

 יזהו חיות השייכות לקבוצה זו באמצעות אתר גן החיות ,הגן לשימור בעלי חיים מתקופת התנ"ך

הקשר שבין על ם . בנוסף יעמדו התלמידיויקשרו ידע זה לידע קודם שלהם על חיות בסיפורי התורה

ניתן ללמוד קדושתה וחשיבותה לעם היהודי שעל  ירושליםבעיר י "כהתנהגן ם ומיקוהגן ויעדיו ובין 

 ספר התנ"ך.מ

התלמידים באמצעות שימוש במפה וכך יכירו מקרוב טקסט גרפי יעשו ת ההיכרות עם הגן א

 ודרכים לדליית מידע מטקסט זה.  

 

  מטרות

  תוכן

 

 רסם בעיר ירושלים )גן החיות התנכ"י( וזיהוי הקשר של הגן לעירהיכרות עם אתר מפו •

  התנכ"יחיות הבמאפיינים השונים של גן  הבחנה •

 הכרת התפקידים השונים גן חיות •

  מידע ממפה הפקתהתמצאות ו •

 מפההתנסות בבניית מסלולים לניווט באמצעות  •

 

 עבריתשפה 

 

 מידע מטקסטים גרפייםהפקת  •

 מגוונים תכלול ידע ממקורות מידע •

 שלהםלשוניים המאפיינים הכרת תפקידם של כללי התנהגות וה •

 פיתוח מיומנות כתיבה הקשורה לטקסט פונקציונלי טיפוח השיח הדבור •

 

 ערכיםטיפוח 

 הגנה על בעלי חיים, )צער בעלי חיים(הכרת חשיבות ה •

 שימור בעלי חיים בסכנת הכחדההכרת חשיבות פעילות של  •

 כללים במרחב הציבורי שמירה על החשיבות  הכרת •

 

 חשיבה



 

 והנמקההעלאת השערות טיפוח אסטרטגיה של  •

 

 -מתווה שיעור

 

הנחיות והצעות  –למורה  הסבר נושא

 והעמקהלהרחבה 

 פתיח

 2   1שקף 

 2שקף 

 הקריאו את הטקסט

ל ָתָמר וְיִָאיר, גָָרה ִבירּוָשלַיִם. ָתָמר וְיִָאיר אֹוֲהִבים  ָרֵחל, ָסְבָתא שֶׁ

  דְמאֹו

ְצלָּה לְִעִתים ְקרֹובֹות. ָסְבָתא לֹוַקַחת  אֶׁת ָסְבָתא ָרֵחל ּוִמְתָאְרִחים אֶׁ

 .אֹוָתם לְִטּיּולִים ְמלֵֵאי ֲחוָיֹות ַבֲאָתִרים ְמַענְיְנִים ִבירּוָשלַיִם

 

 3שקף 

 

הכרת 

נושא 

 –היחידה 

גן החיות 

 התנכ"י     

 

 הקריאו:

 סבתא: 

  ,"ַהְפָתָעה" ִבְשִבילְכֶׁםַהַפַעם יֵש לִי 

ּיֵש בֹו ַבֲעלֵי ַחּיִים שֹונִים, ְצָמִחים ֵמֲאָרצֹות שֹונֹות,  נְַטּיֵל לְָמקֹום שֶׁ

  – ֲאגַם ּוִמְתָקנִים

  !וְָכל זֹאת ְבלִי לֵָצאת ֵמַהַביִת

 

: ושאלו  את התלמידים להתבונן בתגובה של יאיר ותמר הנחו

תמר על הצעתה של סבתא? איך אתם מה לדעתכם חושבים יאיר ו

 יודעים?

 מה לדעתכם סבתא מתכננת? שאלה לתלמידים:

 על העכבר וכך תוכלו לגלול ולהציג את המשך השיח.  לחצו

 – ָכֵעת נֵֵצא יַַחד לְִטּיּול וִיְרטּוָאלִיסבתא: 

הּוא ִכְמַעט ֲאִמִתי   .ִטּיּול שֶׁ

ה, נְִשַמע וְנְַרגִיש   ֹ  –נְִראֶׁ ךְ ַהַמְחֵשבוְַהכ רֶׁ  .ל דֶׁ

  !ּולְָאן נְַטּיֵל? לְגַן ַהַחּיֹות ַהָתנָ"ִכי

 

וְעֹוד   ָהיִינּו ְכָבר ַבָסָפאִרי וְָרִאינּו ָשם ִפילִים, גִ'יָרפֹותתמר ויאיר: 

  .ַהְרֵבה ַחּיֹות ֲאֵחרֹות

 

 

: תלמידים יכולים הצעה

לשתף בטיולים שערכו הם 

 בירושלים

 

 

 :להרחבה

התנ"ך הוא ספר אחד 

שלושה ספרים שכולל 

 -אחד מהם אתם מכירים  

 –תורה, נביאים, כתובים 

ביחד שלושת הספרים 

יוצרים את התנ"ך שהוא 

הספר הקדוש של 

 היהודים.

 

לתלמידים בממ"ד: אלו 

חיות נזכרו בחומש 

בראשית שלמדנו? היכן 



 

וצפו בבעלי החיים לאתר )הלינק מופיע על הלומדה(   כנסויה

 מתקופת התנ"ך אותם משמרים בגן.

זה מגני  תוך הדגשת ייחודו של גן חיותקראו את המידע באתר 

חיות אחרים ואת הסיבה למיקומו דווקא בירושלים, הקשר 

 לתנ"ך.

היבט נוסף זה שימור זנים של בעלי חיים בהכחדה )מתאים יותר 

 בכיתה ב(

 

לפי מה חלקו את החיות לקבוצות? אילו חיות  שאלה לתלמידים:

אלו מבעלי החיים המופיעים בתמונות  מעניינות אתכם במיוחד?

נסו  קרובה או כשיצאתם לטיולים? אלו לא?פגשתם בסביבה ה

ך בה חיו כל בעלי לדמיין כיצד נראתה ארץ ישראל בתקופת התנ"

 החיים שתמונות.

עוד מסופר על חיות 

 בחומש בראשית?

הדגשת הקשר שבין העיר 

ירושלים העתיקה 

נ"ך נזכרת והקדושה שבת

פעמים רבות ובין הרצון 

להחיות ולשמר את בעלי 

החיים שחיו בתקופה 

 עתיקה בארץ ישראל.  

 

 -4שקף 

 דיון

 הציגו לתלמידים את הנקודות לדיון:

)רמז:  מדוע לדעתכם קוראים לגן, גן החיות התנכ"י?  •

 נכ"י קשורה למילה תנ"ך.( המילה ת

 מדוע גן החיות ממוקם דווקא בעיר ירושלים? •

 לאחר הדיון, חשפו את התשובות:

או שהן חיו בארץ  יש הרבה חיות שנזכרו בתנךבגן החיות התנכי 

 ה מגדלים אותן בגן החיות התנכי. ישראל בעבר וכדי שלא תכחדנ

 

  5שקף 

נעים 

 -להכיר

בעלי חיים 

 תנ"כיים.

 היכרות עם בעלי חיים תנ"כיים. –את המשימה  הציגו 

 -.באתר גן החיות ”כיים”בעלי החיים התנ“היכסו לדף  •

  בקישור הזה

כיים, אחד מכל סוג )יונקים, ”בחרו שלושה בעלי חיים תנ •

 עופות, זוחלים(

 .מהם הכינו תעודת זהות לכל אחד •

 

הציגו לתלמידים דוגמה של המשימה אותה עליהם לבצע. 

 )בלחיצה על המילים "תעודת זהות"(

 

שקפים  3ובה  PPTלפתוח מצגת הנחו את התלמידים כי עליהם 

 כל שקף לתעודת זהות של בעל חיים אחר. –

 

יש אפשרות שהתלמידים יציגו בכיתה את תעודות הזהות או 

 

http://www.jerusalemzoo.org/biblical-animals-hebrew


 

 –המורה תקבל מהתלמידים את התוצרים ותיצור ספר דיגיטלי 

 חיות התנ"ך.

 

 

 

 6שקף 

דליית 

מידע 

 ממפה

 

 

 

 

נְַתִחיל סבתא:  ְפָשר לְִפנֵי שֶׁ ם לְִבדֹק ָמה אֶׁ אֶׁת ַהִבּקּור, ְכַדאי קֹדֶׁ

  .לְִראֹות וְלֲַעׂשֹות ְבגַן ַהַחּיֹות

ַבֲאַתר ַהגַן ְתַסּיֵַע לָנּו לְגַּלֹות  .ַהַמָפה שֶׁ

  

 )טקסט גרפי( וידלו ממנה מידע ת האתרמפהתלמידים יתבוננו ב

 שאלות:

 מה אפשר לגלות באמצעות המפה?

 )חיות, מבנה הגן, דרכים, צומח...( 

איך אפשר לגלות את שמות בעלי החיים המופיעים במפה? 

 )שימוש במקרא(

 

המורה תסביר על מקרא המפה:  במפה משתמשים בסימנים 

א לא צילום של )גרפיים ולא טקסטים כתובים(, אבל המפה הי

 המקום.

 

 

 

 7שקף 

דיון: 

השוואה 

בין צילום 

ומפה של 

 אתר

הנחו את התלמידים להתבונן בצילום ובמפה של אזור האגם 

 שבגן ולהשוות ביניהם.

)הסבר: במפה יש סימנים שכדי להבין אותם צריך ליצור מעין 

מילון שמסביר לנו משמעות כל סימן. בצילום לעומת זאת אנחנו 

 אים את הדברים כפי שהם נראים במציאות.רו

במקרא של מפת הגן ניתן ללמוד מה שם כל חיה שבמפה עצמה 

 מופיעה כסמליל קטן.(

שאלה לתלמידים: מדוע  לדעתכם לא כתבו את שמות החיות 

 לידן אלא במקרא? 

איזה עוד סימנים מוסברים במקרא? )סוגי השבילים, סוגי 

 תחנות(.

 

וננו במפה ובמקרא וגלו את המידע הנחייה לתלמידים: התב

 לשאלות: 

 

http://media.wix.com/ugd/b4dd69_76f8d93fe6f741978e29f40bfed853bb.pdf


 

 6חזרה לשקף 

מתחמים מרכזיים ששונים  2מה כולל הגן? איך הוא מאורגן? )

 בצורה בולטת בצבע, ובצומח(.

יש מקומות בהם מקבץ של חיות, כגון החצר האוסטרלית, ויש 

מקומות בהם יש רק חיה אחת האם לדעתכם יש שם רק חיה 

ירו החיות הנוספות? )סמליל החיה אחת? אם לא מדוע לא צו

 מייצג את כלל החיות מאותו סוג/זן( 

מדוע צריך היה ליצור סביבות שונות לחיות? )התאמה לצרכים 

 ולמקום המגורים הטבעי של בעלי החיים(

מה לדעתכם תפקיד האגם והנחל הזורם בגן? )משמש לצרכים 

 שונים של החיות ולהנאת המבקרים(

 ספים למבקרים כגון: המפה מציגה אתרים נו

מגרש משחקים, בתי קפה, מרכז מבקרים  מדוע? מה  גן פסלים

מטרתם? )כדי לאפשר למבקרים לנוח, לאכול לשתות, לגוון את 

 פעילות הצפייה,  ללמוד על החיות(

 מדוע בחרו לצבוע כל מתחם במפה בצבע אחר? 

מקום עם  –)התאמה לסביבה הטבעית אותה המתחם מייצג  

 ע בירוק מקום הררי או חולי, נצבע בחום(צמחיה נצב

מה משמעות השמות השונים של המתחמים בגן כגון: החצר  

האוסטרלית, החצר הדרום אמריקאית? )כל החיות במתחם זה 

 חיות באזור  על שמו המתחם נקרא(

תארו אותם )קווים  –במפה ניתן לראות סימונים של דרכים 

ווים כמעט ישרים, צבעים עבים, קווים דקים, קווים מפותלים, ק

שונים( מה התפקיד של הדרכים השונות? )הפרדה בין אזורים, 

 קישור ונגישות לאזורים השונים(

 מדוע מצויין במפה במספר מקומות "מדרון תלול"?

 למי נועד המידע?

מדוע המסלולים צבועים בצבעים שונים? מדוע הקו המסלול 

הצהוב הוא הקצר  הכחול הוא הארוך ביותר? ומדוע קו המסלול

 ביותר?



 

 מדוע חשוב לדעת את אורך המסלול?

 8שקף 

 

 הקריאו:

 לַָמְדנּו ַהְרֵבה ַעל גַן ַהַחּיֹותסבתא: 

ךְ ַהַמָפה וְַהִצּלּוִמים רֶׁ  ,דֶׁ

 וְַעְכָשו נְִצפֶׁה ְבִסְרטֹון ּונְנַסֶׁה

ְמָצעּותֹו ְדָבִרים נֹוָסִפים ַעל ַהגַן   .לִלְמֹד ְבאֶׁ

 מטלת טרום צפייה  

: בזמן הצפייה שימו לב, למבנה הגן, לחיות הנחייה לתלמידים

 שיש בו ולסביבת המגורים שלהם וגם לסביבה בה ממוקם הגן. 

 החיות סרטון על גן

לאחר הצפייה יתארו התלמידים דברים חדשים שלמדו בעקבות 

 הצפייה: 

דגש יושם על המרחבים של הגן, על עיצוב סביבה שדומה  

ים, על היבטי עיצוב נוספים לסביבה הטבעית של בעלי החי

 כגון: בניית מבנה בסגנון  תיבת נוח.

 תיבת נח  -  6צפו עם התלמידים בשקף 

 ) שבו בחרו לשכן חיות מתקופת התנ"ך(

 שאלו: מה מסופר בתורה על תיבת נוח?  

כיצד מתקשר סיפור תיבת נוח לשימור חיות? מדוע חשוב היה 

עלי החיים לחיות למעצבים להקים את הגן בטבע, ולאפשר לב

 במרחבים פתוחים?

 מדוע חשוב לדאוג לרווחת החיות ולשימורם?

 

  9שקף 

תכנון  

מסלול 

טיול על פי 

צרכים 

ותחומי 

 עניין

 

 הקריאו:

ם יְכֹולִים לְִבנֹות א: סבת ם אֶׁת ַהגַן, ַאתֶׁ ִהַכְרתֶׁ בֹו אֶׁת וְַעְכָשו, ַאֲחֵרי שֶׁ

ּלִי ְכָבר ָבנִיִתי ּלָכֶׁם. ֲאנִי אֶׁת שֶׁ  .ַמְסלּול הִבּקּור שֶׁ

 

 : את שיקוליה של סבתא לבחירת המסלולהציגו )בשקף הבא( 

ְמַענְיְנֹות אֹוִתי ב ן ַחּיֹות שֶׁ ּלִי ִתְמְצאּו ַאְרַבע ַתֲחנֹות ּוָבהֶׁ ַמְסלּול שֶׁ

ָבַחְרִתי לְִראֹות  ִבְמיָֻחד. ַהַחּיֹות שֹונֹות זֹו ִמּזֹו. ַהַחּיָה ָהִראשֹונָה שֶׁ

נְִמָצא ְבִביַתן ַהַחּיֹות   -ַשּיֶׁכֶׁת לְִמְשַפַחת ַהּזֹוֲחלִים  ִהיא ַהנָָחש שֶׁ

ל ַהַמְסלּול ָבַחְרִתי לְִראֹות ַחּיָה ֲחמּוָדה  ַהְּקַטנֹות. ַבַתֲחנָה ַהְשנִּיָה שֶׁ

בֶׁת לְַׂשֵחק וְלָנּוַח ַעל ָהֵעִצים. ִהיא נְִקֵראת לָמּור ָשחֹר וְַשּיֶׁכֶׁת  אֹוהֶׁ שֶׁ

ּיָה ַהָבָאה ַבַמְסלּול ִהיא ַהִפינְגְוִין ְשחֹר לְִמְשַפַחת ַהּיֹונְִקים. ַהחַ 

ל ֲחמֹור, וְהּוא ַשּיָךְ  גֶׁל. הּוא יֹוֵדַע לְַהְשִמיַע גַם קֹול נְִעיָרה ְכמֹו שֶׁ ָהרֶׁ

הצעה חלופית לתרגול 

 בניית מסלול:

המורה תאמר לתלמידים 

שהיא בחרה חיה בה היא 

מאוד מתעניינת, ובנתה 

מסלול שאם התלמידים 

יעקבו אחר ההנחיות שלו 

גם הם יגיעו לחיה ויגלו 

https://www.youtube.com/watch?v=_DndmvXpZuk
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שיקולים 

בבניית 

הנחיות 

 מסלול

ּלִי הּוא ִהִפיל ַהגָדֹול.  ת ָהעֹופֹות. ַאֲחרֹון ָחִביב ַבַמְסלּול שֶׁ לְַמְחלֶׁקֶׁ

ךְ ַארְ  ּזֶׁה ָהמֹון, וְִעם זֹאת, הּוא ִצְמחֹונִי הּוא שֹוֵקל ְבֵערֶׁ ָבָעה טֹון, שֶׁ

ב. ִמָכאן ַאְמִשיךְ  וְאֹוֵכל ָעלִים, ְקלִיפֹות ֵעִצים, ֵפרֹות, שָֹרִשים וְֵעׂשֶׁ

 לַּיְִציָאה ֵמַהגַן.

 

 בניית מסלול ביקור 

הכנת מסלול ביקור, מומלץ למורה להתנסות עם  לקראת

 ל.התלמידים בפעילות מקדימה של בניית מסלו

הקריאו את הבחירות שסבתא עשתה ועל פיהם בנתה את המסלול 

)שונות בין החיות, עניין אישי בחיות( ואחר הקריאו את ההנחיות 

 למסלול שסבתא תכננה 

 

עו את ההוראות אותן התלמידים יקבלו את מפת הגן )בצבע( ויבצ

 :תקריא המורה

 המסלול מתחיל בכניסה לגן, 

מן בשלושת הצבעים: כחול, פנו ימינה ולכו בשביל המסו

 צהוב, ירוק.

)למור  5)ביתן החיות הקטנות( ומס'  4עברו תחנות מס' 

 שחור(.

פנו ימינה  7המשיכו ישר בשביל הכחול. אחרי חיה מס' 

 36לשביל המסומן בצבעי צהוב וסגול והמשיכו עד חיה מס' 

 )פיל( 

פנו שמאלה בשביל  המסומן בסגול, התקדמו, בהמשך 

להיות שביל עם שלושה צבעים המשיכו איתו  השביל הופך

 ישר עד הכניסה לגן. 

 

 התלמידים יתמללו את המסלול שציירו על גבי המפה. 

המורה תקרין את המפה שסבתא הכינה והתלמידים יבדקו אם 

 המסלול שהם שרטטו תואם את המסלול של סבתא. 

 

 התנסות בבניית מסלול

 את שמה. 

 הנחיות המסלול:

התחלת המסלול בכניסה  

 לגן.

ימינה ולכו משם פנו 

בשביל המסומן בשלושת 

הצבעים: כחול, צהוב, 

 ירוק.

 4עברו את החיות במספר 

)ביתן החיות הקטנות( 

 )למור שחור(. 5ומס' 

המשיכו ישר בשביל 

 הכחול.

 7עברו את חיה מס' 

)פינגוין שחור רגל( ופנו 

שמאלה עם השביל 

 הכחול. 

עצרו בתחנה הראשונה 

לאיזו חיה  –אותה תפגשו 

   הגעתם?

מוצע למורה לדון: מה 

סייע לתלמידים באיתור 

 החיה? מה הקשה?

 

 

הנחיות ראו באתר "כלים 

של אפרת  קטנים גדולים"

 מעטוף
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זוג יתכנן וישרטט על  המורה תדפיס את מפת הגן לתלמידים, כל

המפה את המסלול המועדף עליו לטיול בגן וכן יכתוב הנחיות 

למעקב אחר המסלול הנבחר על פי הנלמד בפעילות המקדימה. 

את המפה וההנחיות ימסרו לזוג אחר שיעקבו אחר ההנחיות 

והמסלול ויתנו משוב כתוב למסלול הנבחר על פי נקודות 

: ההנחיות היו ברורות, המסלול שיקבעו בדיון המקדים. )לדוגמה

 עבר דרך חיות שונות, במסלול שולבו גם פעילויות לתלמידים...(

: למה נתייחס בתכנון המסלול? אלו גורמים וצרכים דיון מקדים

 יש לקחת בחשבון? לפי מה בנתה סבתא את המסלול שלה?

)צרכים, תחומי עניין יכולות לדוגמה: אורך מסלול שיתאים לגיל 

, הפסקות למנוחה אכילה, גיוון עם פעילויות נוספות של ויכולות

משחק ותנועה, חיות מעוררות עניין, מספר חיות  רב שניתן יהיה 

 לצפות בהם וכו'(

איך ננסח את ההנחיות לטיול כך שאנחנו והחברים נבין בקלות 

 לאן ללכת ונראה את כל האתרים שבחרנו למסלול?

 ארוכים, )משפטים קצרים ברורים, ללא תיאורים

 שילוב מילות המורות כיוון: ימינה שמאלה,

 שימוש בסימונים של מקרא המפה(

שאלה לתלמידים: מדוע חשוב שההנחיות תהינה קצרות 

 וברורות?

 

הכנת המסלול. ניתן לאסוף את מכלול המסלולים וליצור מהם 

הצעות למסלולים  –ות התנכ"י "מבקרים בגן החי ספר דיגיטלי

 של כיתה...(

 

 10שקף הקרינו  

קראו את השיח בין הסבתא לנכדים )לחיצה על העכבר תחשוף 

 פי התקדמת השיח( את הכתוב על

 !עֹוד ַהְפָתָעה -וְַעְכָשו, נְָכַדי ַהֲחמּוִדים  סבתא: 

ם ַהְרֵבה ַעל ַגן ַהַחּיֹות, ִמִסְרטֹון, ִמִצּלּוִמים ּוִמַמָפה ֲאָבל לֹא נְוֵַתר   .לְַמְדתֶׁ

  .ַעל ַהִבּקּור ַבַגן ַעְצמֹו
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ם רֹוִצים ְמאֹוד לְִראֹו ַאתֶׁ לְשֹוֵטט  ,ת אֶׁת ַהַחּיֹות ִמָּקרֹובֲאנִי ְבטּוָחה שֶׁ

ַבַגן   .ַבַמְסלּולִים וְאּולַי גַם לְַׂשֵחק ַבִמְׂשָחִקים שֶׁ

'ה. ְכָבר ֵהַכנְִתי ְכִריִכים ְטִעיִמים ּוְשִתּיָה –ָאז ָקִדיָמה   ְברֶׁ  ...נָזּוז, חֶׁ

 

ּלֹאיאיר:    ָסְבָתא, ֲאנִי ְמַקּוֶׁה שֶׁ

 ?ל לַַחּיֹותָשַכְחְת לַָקַחת אֹכֶׁ 

ּלָהֶׁןתמר:    !ֲאָבל ָאסּור לֵָתת אֹכֶׁל לַַחּיֹות, זֶׁה ַמִּזיק לְַבִריאֹות שֶׁ

ן אֹכֶׁל ָטִעיםיאיר:   ַטח ְרֵעבֹות וְיְִׂשְמחּו ִאם נִֵתן לָהֶׁ  .ֲאָבל ֵהן בֶׁ

 

 

התנהגות 

 בגן החיות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11 הקריאו שקף

 .לְִבדֹק אֶׁת ַהָכתּוב ָבֲאָתר ּוְבַמַפת גַן ַהַחּיֹות ֲאנִי ַמִציָעהסבתא: 

  

 הקריאו כלל ראשון: חל איסור חמור...

שאלה לתלמידים: מדוע לדעתכם חל איסור ומדוע הוא חמור? 

)מה משמעות המילה חמור?( הרי החיות יאכלו ברצון מהאוכל 

 שיאיר יביא?

הם. לאחר הקריאו חלק מהכללים האחרים ודונו במשמעות של

 העלו את השאלות הבאות: 

מדוע חשוב שהמבקרים יכירו את כללי ההתנהגות בגן החיות 

 ויתנהגו על פיהם? 

מאפיין אותם? מה מה  –נתבונן שוב בכללי ההתנהגות בגן החיות

 דומה/משותף לכללים?

 )*משפטים קצרים, קווים מפרידים בין הכללים

 * בתחילת כל כלל יש סמליל 

ת האם יש לבצע או לא לבצע התנהגות מסוימת *מילה המציינ

 יש/אין/אסור/מותר.(

 

 

 להרחבה על שימור חיות:

האכפתיות של גן החיות  

התנכ"י לבעלי חיים 

בסכנת הכחדה היא חלק 

מתופעה עולמית של  

דאגה  לשימור בעלי 

החיים שחיו בעבר או 

בהווה ונמצאות בסכנת 

 הכחדה.  

 הסיבות:

  * האדם פגע בסביבות 

החיים של בעלי החיים 

בגלל צרכיו הוא וכתוצאה 

מכך פגע בבעלי החיים 

ומחובתו לדאוג להמשך 

 קיומם

* בעלי החיים נחוצים  

לקיום האדם החיים, 

לדוגמה הם מאביקים 

פרחים, מדבירים 

 מזיקים... 

* חשוב לשמר את 

הסביבה הטבעית זו חלק 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מההיסטוריה של כל 

 חברה

* שמירה על מגוון בעלי 

חיים תורמת לאיזונים 

ולביסוס חברה יציבה 

 ובריאה יותר

* הנאה ממגוון וביטויים 

 שונים של יופי

 

 הצעה:

שאלו את התלמידים: מי 

 לדעתם צודק ומדוע?

 12שקף 

כללי 

התנהגות 

במקומות 

 ציבוריים

את התלמידים למקם כל אחד מכללי ההתנהגות במקום הנחו 

 סור.אם מותר/ צריך לעשות אותם או א –המתאים 

התלמידים יציעו היכן למקם כל התנהגות ויציעו כללים נוספים 

 על פיהם יש להתנהל בגן החיות.

  

 -13שקף 

 סיכום

 שאלה לתלמידים:

לסיום: מה למדתם חדש ומעניין על הביקור הוירטואלי בגן 

 החיות התנכ"י?

 

 הצעה: 

מומלץ לבקש מהתלמידים 

לכתוב המלצה לחבר על 

 גן החיות התנכ"י.


