
2020מאי -" הוראת ביולוגיה מבעד לעדשה: "תחרות צילומי מורים לביולוגיה 



:1. תמונה מס

" דו קיום"

תיכון  -בית אור זאבי תמי : צילמה

.תקווהמיתר גני 

הוא שטח עירוני , טבע עירוני

המכיל מערכת אקולוגית טבעית  

אזור הטבע  . פחות או יותר

משמר את מגוון צמחים ,העירוני 

ובעלי החיים האופייניים לאזור  

בו הוא נמצא ומזמן אפשרות 

לאזור של . לשימור מגוון מינים

טבע עירוני יש חשיבות בוויסות 

היות וטבע  , הטמפרטורות בעיר

עירוני עשיר יכול לתרום  

להפחתת זיהום אוויר ולספיגת  

.פחמן דו חמצני



:2.תמונה מס

?  "הנאה התל בעינייך"

על יסודי  -ראובן יוסף : צילם

.יבנהקבוצת 

זכר בונה תל  :  ברירת הזוויג 

מתקתק , שעליו הוא עומד

בעזרת צבתות ומכריז על 

.זמינותו לנקבות



:3. תמונה מס

("  של הדאה)כאן זה בית "

חטיבת  -רטרעפרה שיאון : צילמה

שוהם,יהלוםהביניים 

.דאה שחורת כתף-קינון

כתף היא מין עוף דורס  -דאה שחורת

המשתייך למשפחת  , יום מסוג דאה

בשנים האחרונות נצפתה  . הנציים

הדאה שחורת הכתף בארץ ישראל  

ומאז יש תצפיות  של  , מספר פעמים

כתף מתרבה -הדאה שחורת. קינונה 

בזמנים שונים של השנה בכל אזורי  

הקן הוא פלטפורמה רפויה  . תפוצתה

4–3של זרדים בה תטיל הנקבה 

הנקבה תשקיע יותר מאמץ . ביצים

הביצים . בבניית הקן מאשר הזכר

בצבע קרם חלש ומנוקדות באדום 

שני ההורים ידגרו על . כהה

. הביצים



: 4. תמונה מס

"מלכה בונה"

שפרעם  ' מקיף ג-כבאבו עיסאם: צילם

שכיחה בונה קן המורכב מחלה אחת  פלכיתצרעה מהמין 

הקן דבוק לענף . ועשוי מחומר צמחי לעוס ומעורבב ברוק

בכל תא מתאי  . גבעולוןשל הצמח גדילן מצוי באמצעות 

המערכת מתארת סוג של  . הכוורת מוטלת ביצה אחת

הצרעה מפיקה תועלת מהקשר אך הגדילן  : קומנסליזם

.המצוי אדיש אינו מפיק תועלת אך גם אינו ניזוק



:5. תמונה מס

! "  הגנתָך...מרעילה אותָך ל"

אולפנת  -יעל דורפמן : צילמה

זאבפסגת 

חיפושית הפרג נמשכת לפרחי  

בפרחים של  . צלחת אדומים

מינים אלו הן אוכלות אבקה  

האבקה העשירה  )ומזדווגות 

מכינה את , מאוד בחלבונים

החיפושיות לקראת תקופת 

חיפושית הפרג חורצת  ( .הרביה

. את עלי הכותרת של הפרח

חיפושית הפרג  , משערים כי

אוספת לתוך גופה את הרעלים 

המצויים באברי הפרח וכך 

מוגנת מטריפה במיוחד של 

. ציפורים



:6. תמונה מס

"צייד הדבורים"

ישיבת -דליה חלקיה : צילמה

בני עקיבא מטה בנימין

, השרקרק ציפור צבעונית

.  קולנית ומקסימה

השרקרק צד דבורה  

. בטכניקה ייחודית 

התמונה ממחישה יחסי  

גומלין בין טורף לנטרף 

והתאמת מבנה המקור 

.  ללכידת חרקים מעופפים



:7. תמונה מס

"הסוואה בגינה"

תיכון  -הדס שטייניץ : צילמה

הדרים  

-הסוואה של הטורף 

.  יפרוחיתעכביש 

אינה אורגת  היפרוחית

היא . רשת קורים לציד

מסוגלת לשנות לאט את 

,  צבעה בין הגוונים צהוב

בהתאימה את , לבן וורוד

הצבע לצבע הפרח עליו 

. היא אורבת לטרפה



:8.תמונה מס

"ארוחת בוקר ישראלית"

גימנסיה הרצוג  -ניר הדר: צילם

חולון

שנולד בגמלא השנה , עיט ניצי

הוא עוף דורס  , (על פי הטיבוע)

העיט טורף יונה  . נדיר בארצנו

.  לארוחת בוקר בעמק צרעה

הטרף הוא יונה פצועה או חולה  

ובכך משמש העיט כסניטר  

השומר על אוכלוסייה בריאה  

של היונים



:9. תמונה מס

" מושית החיפושית"

איש -קורן דייןדיקלה: צילמה

שלום

התמונה )בתמונה מושית השבע 

צולמה  בתקופה בה כולנו  

מגידים לבנינו על משה רבינו 

נחה על פרח או  ( ועלילותיו

.טורפת כנימות לארוחת הבוקר



10. תמונה מס

"הלך עליו"

וייס  ברנקו-מרב גדרון: צילמה

איתן

נקבה של כסופי דק פסים  

(Argiope trifasciata)- בזמן

"  אריזת"טווית קורים עבור 

.הטרף 



:11. תמונה מס

"בית חם"

הרב תחומי למדעים  -נירית ברעם: צילמה

ולאמנויות חדרה

הזחל  . התנשמיתייםזחל עש ממשפחת 

בהמשך הזחל  . ניזון מחרצית עטורה

יבנה לעצמו גולם שיהיה מוכן להגיח  

תהליך הגלגול של עשים . החוצה כפרפר

. הוא גלגול מלאהתנשמיתייםממשפחת 

תנשמית-המין המוצג בתמונה הוא 

.החתולצפורני



:12. תמונה מס

"יניקה טבעית"

אולפנא-דורפסמןהדר : צילמה

צפתת"אמי

מערכת אקולוגית וביולוגית  

במטע  . בחסות ההזנה האורגנית

בקיבוץ שדה  , תמרים אורגני 

נמצאים חמורים לצורך  ,אליהו 

זכינו  . דישון אורגני של הקרקע

עייר , לראות את יופי הבריאה

. זעיר ניזון מחלב אמו האתון


