
מערכת שידורים לאומית



גידול אוכלוסיות
ב"י-'כיתות י–מדעי הסביבה 

אריק הר זהב: שם המורה



היום נלמד את הנושאים הבאים

:נעסוק במושגים הללו

הגורמים המשפיעים על גידול אוכלוסיה

עקומות גידול שונות

כושר נשיאה

מינים פולשים

גידול אוכלוסיות והשפעתו על הסביבה



גידול אוכלוסיות
?מה משפיע על גידול האוכלוסיות

גידול האוכלוסיות והמערכת האקולוגית



?מה משפיע על גידול אוכלוסיות
גורמים אביוטים

.מהירות רוח, עוצמת רוח, לחץ אוויר, לחות, משקעים, טמפרטורה: אקלים

 flicker:מקור
 flicker:מקור

https://www.flickr.com/photos/zyxx/3616732999/in/photolist-6vAGHv-PQ5b6r-96HBuQ-emQpk3-fxEuPV-2i9sPUJ-7jJwsJ-2h6VhFQ-aHpTWM-24zTsPg-8rTkJJ-7xSuzL-pkiFP2-7oMYWC-uvSAU-7oJ2qx-24zTtfM-SG2sPC-7oJ2qT-NG5smy-uvSAR-95KfkA-uvSAP-7f9kZC-2fcphyV-7oJ2qP-2dNxvmT-2dNxvQt-7oMNRm-rtsexd-7oJ2qM-pShjUm-7oMYWy-g9XGyb-2etwP6Y-2hixoN6-2hjgnsv-2hjeyKX-7n6Zym-q7Cb3T-2hidCCK-foyMc4-2h1ujXH-ByYcsk-sKXDzV-2fcsR4P-2itqVwN-TqGbGh-2hj7CLR-2hzD7ke
https://www.flickr.com/photos/129119557@N08/24521743342/in/photolist-DmUkYj-eCLmhD-kntQoV-DuGWwA-SW84sw-Dv3mnx-misVP-J7qhsp-25vRYh3-6kwvFn-bP5zgn-6kAEjG-6kAESj-poBUgb-6kwvig-2iDY9AV-2hcWjAd-2bGjrun-AAo8Xv-PyhAH2-pZULSV-f3JYtx-vaZHiv-SgfNBb-Wyp9H1-ACiZu9-7RERBf-f4EbRw-3g7tas-pwdE1M-V43k2s-6VC2Wm-2emo6pv-284bKZL-RPXffR-AktsCL-eNDitu-o2LG7t-q5ZcsV-eTKvGA-27uM88x-uVho56-27uheoL-656bTE-JKaHWB-bWbV85-6oHc8A-Vx7G7x-eGSoSd-QSRPk4


?מה משפיע על גידול אוכלוסיות
גורמים אביוטים

.אורך היום והלילה, הרכב גזים באוויר, אור: אוויר וזמן

 flicker:מקור flicker:מקור

https://www.flickr.com/photos/kportin/39581942445/in/photolist-23iHNtx-as8LgR-MwiUvP-dYEL31-srR3uj-H93YgW-Nn9WDQ-dYz3PP-2esqHty-dYEKWf-dYEKTo-SU5o2Q-Rk9RM9-gut2X8-dWsubT-dQyLkX-dQyLke-RcZDVt-peTKhm-2ipg6hw-dYNq5g-A6vch2-RcZPrc-EcDMDW-m2wmSD-29YTJr8-Rk9UFq-21vX5by-23TTAuV-sGxFWs-Rk9U7Q-22josAJ-22tmhD8-Q7bzUN-Q7bBJE-Q7bB7C-dQyLk8-6inXPW-j2hKm1-23JW3ni-QWyX11-QJ2JCv-nqHWJ6-2diG2PU-57xgpt-7mAgxK-7mAfEz-7mE9C5-mHNyt3-KyS9h
https://www.flickr.com/photos/ana_annie_danesh/21100569938/in/photolist-y9zWiY-rNqfBk-4XQAKd-4pNXuc-dsiLNx-dfE4am-5LNXQC-4RYqKv-ZmddUJ-5Eupcn-cW2wEy-89eHW7-csMWhu-4G2QkN-64qUnR-cgYAdh-9CLd18-Aw5PNQ-8SKNtj-iAsR3U-5mfkeR-avxMq-9KNqb8-34UDMW-9pTJS9-25XGcmb-28XBdUS-CSbz1D-amnr1S-9TH7RC-4c9dE4-cMhEEb-aa8Qxc-66oB8K-7fSoBP-9THzyA-M45kLk-8SGhWU-b41hvi-2FK2s7-7LiD7f-seX2Wq-aEXQ8E-4XztMT-5CCs3q-5CCsmS-9EaFjo-9eGJm9-bPeGra-4DG5PA


?מה משפיע על גידול אוכלוסיות
גורמים אביוטים

.זיהום, מינרלים, עכירות, מליחות, לחץ, עומק, טמפרטורה: מים

 flicker:מקור flicker:מקור

https://www.flickr.com/photos/zalul/1523326145/in/photolist-u5eap-4cPfMV-ubeU4-3jBrMT-ube7Q-3jBw5T-3jBnmV-3jBznB-3jBtrF-3jFNsy-ubdBR-3jG3tq-3VqsnC-3jG2Gs-3jBnWz-ub8Lb-3jFZLm-3jBvdi-3jG1ro-3jBpSx-3jFVZs-3jBiHM-3jFUE5-3jBwHt-3jFRjC-3jBkDD-3jFTaQ-3jBqvD-3jBuJi-3jFQEw-3jFLGw-3jBxdg
https://www.flickr.com/photos/mauriziofontana/49039562441/in/photolist-2hHszpg-2ikTBtg-CmXSk3-2hLcgXa-fM8JJd-qHZJpi-qnLb3Y-pMstFP-qFUNWS-35EK7z-2h3UabP-fTf8De-pUnAKv-pUnEhk-qHZHYi-pMop3i-fTdDAF-7b94Mc-aBr3ar-ftZjN6-asmQDq-qJ8nLu-qJ2Xrr-Y4LStb-pUdFeE-qbMPKT-pBtvxt-dhi5F1-qbMK1c-nqYqm7-fTdLCN-pBtvSg-48t4WN-oxhbhW-peNGxd-4paD7-5w1qnW-2gVVGYT-peNqHs-qbJoD3-qPdNh-q9vn4b-qrDcoL-pTJgEp-fTeKCy-fTeHnR-qbMUBX-4pNHsc-qrAYnE-cEzSgA


?מה משפיע על גידול אוכלוסיות
גורמים אביוטים

.לחות, טמפרטורה, עומק, הרכב: קרקע

 flicker:מקור

https://www.flickr.com/photos/alex-de-haas/49610641098/in/photolist-2izVvc1-DUYwL7-2iHekPu-29Kf1Zr-2i6okQv-2iSvzrn-2ejNd28-28B5Fg2-2eaSq1h-WCuP6G-BBqbuF-X4n8XE-wWm3B7-23Kq369-Ln1WSi-TPFX3h-2h3HZ7G-2i6VUzG-2hVkM69-2i1Kka3-2iGV2UP-BZCR6C-2gow7Jm-2gAGVZb-2fUN8D9-2iJp4kr-PpN9fu-2iVyLyV-2iYvGwE-21KgB96-2iYeTLF-GKEhcH-2i4FUKj-Xt6MFv-R9g8Xk-QWiqwJ-2iSfbVq-2hSo5vA-252iRtZ-fzJAEE-TyfW5f-KJgPTp-2gevamc-RgNu91-238JoUW-iwuAzT-nGaxz9-2gMgHeA-2aCKRDr-6gTVRT


?מה משפיע על גידול אוכלוסיות

 תמותה/ ילודה

 הגירה שלילית  / הגירה חיובית

מזון

יחסי גומלין

אויבים

 האדם

גורמים ביוטים

 flicker:מקור

 flicker:מקור

 flicker:מקור

https://www.flickr.com/photos/37030107@N02/42300126515/in/photolist-27rVcU8-Jqxcrj-237VWmz-N1BNda-28qZPpg-PdDg2W-6hdQSR-29iWZjx-YV3u2h-burYaM-2a718xo-DbpdWF-rmSQDZ-QqbaZ6-HoQVuw-ce5oF5-MH4hdM-QLURrS-P8436J-J1z2yK-K8XpbA-sbjuUR-RnqioC-L3KYBe-KwyhVy-G5s7NJ-PyTR8u-aARUBX-DF4z8q-QPXkwb-229adr6-Nfo8MD-QsSX3R-JRwY6o-21UC3fY-sctG2F-rVyfLg-NepciR-28aXNEo-rPdrqQ-KQ3snW-ZRmQTr-JFiZhw-6wwqWc-R1W4Nu-QGZYZV-LW6pVN-Ps5CEQ-PvMhhC-EqKuwY
https://www.flickr.com/photos/castorgirl/4082643488/in/photolist-7dLBEY-93T1BY-bqER3U-s9pyX-8AfuU7-cp5ovJ-DjCbmY-rKwxZa-HE7Wf6-6dqUqd-7G12WE-z8TZgU-oRx3ie-pR1ixH-7Jq5Zm-5AfX51-4uKB7v-6LAXYm-fjzqw3-34MtQi-xaLTe-Fk7DHC-Nm3srE-G7YhEM-pf3nMW-rodZi8-ek31z9-5VMMG8-owuVvY-7ZCNT-aFNdwv-GkrLzc-7c6Yp7-MsjjY-vuNSY7-5ZEeKA-oF865-4PnqvD-5PmyMY-t6ZxV-tUZZaf-a2vRzm-edEqUC-LXENHx-xaMbm-MssTR-2dnvwF-K4CQef-2413TFC-toEggm
https://www.flickr.com/photos/strengir/4722490621/in/photolist-8ciZW6-dop6Yw-8ciZb4-4wseqD-EUpgNZ-bii5xx-2ixQiKL-rXqdnm-8cniVW-8cnkUq-2ieWiLY-2hHkHrz-4xRCHN-8ciYui-8cnk55-2anfCfR-8cnjCo-YPSPV9-713rqq-Znif4M-7xsZzM-21G9BPF-aBDiVb-8cj1c4-2hZ9o8z-dR1uit-7P1pfq-b3Ev7k-ayJ7Ap-zcZYNM-2i4DEpj-iR3inX-eMmezu-23tLAS9-273URmt-2ieSUcW-ucQMww-Xv1XTT-2itruLh-2gjaQ4S-f6CTxb-5NHBiF-2hPRkBX-2hPKgX9-dHtsp8-2hQcYSs-2hPFs2f-2hPnu6f-2hQ6F74-8TCAke


עקומה סיגמואידית
עקומת גידול המצביעה על תקינות המערכת  

האקולוגית
.בעקומה שלושה שלבים

,  האוכלוסיה לא עולה: הראשוןבשלב 

.כי היצור עדיין לא מתרבה משמעותית

.  האוכלוסיה עולה: השניבשלב 

.והתמותה נמוכה, הייצור מתרבה

.  גידול האוכלוסיה נעצר: השלישיבשלב 

.מתקיים איזון בין ילודה לתמותה ובין הגירה חיובית להגירה שלילית

.במצב כזה נשמר האיזון במערכת האקולוגית בין היצורים השונים

זמן

גודל אוכלוסיה



עקומה סיגמואידית

כושר הנשיאה

של מין מסוים  ( מספר הפרטים)גודל אוכלוסיה 
היכולה להתקיים לאורך זמן 

.בסביבה בעלת משאבים מסוימים
.מייצג את כושר הנשיאה' שלב ג, בעקומה זו

זמן

גודל אוכלוסיה



עקומה סיגמואידית
כושר הנשיאה

נשווה את כושר הנשיאה של חבצלת החוף בחולות
.לכושר הנשיאה של הכלנית המצויה במערב הנגב

זמן

גודל  
אוכלוסיה

 flicker:מקור flicker:מקור

https://www.flickr.com/photos/yossiyovel/3893874184/in/photolist-6W688N-2dMGJ5-2dMMAU-fo7TKm-foN5NM-23aVsWu-4LjhDw-dVnEBT-5Kkyhc-5KpXCC-5KpTPd-dN7tXA-2igz6os-8L8WLx-w7wgYN-2igCyvg-5w1Hd-2igCyw3-6mi9Rh-6frX3k-eYjyRj-Juvq7u-MErHsV-8Yhebg-2igBxkr-aSrw18-8KaYkB-5gb5oz-5gb1Ex-aFXBsk-5gaPW6-5gb3ra-5gaTq2-5gf8q1-5gaRKD-8L8YRB-5gaX4H-5gaYM6-aFXBuk-aFXBrk-NkVqy7-5fwcfm-AUNqgJ-7WLG9c-7uaYGt-SUoVr-SUtpr-AUUotH-6W6hJ7-4QBuyE
https://www.flickr.com/photos/91287281@N06/33111580255/in/photolist-SrXvdK-2i6Rbch-7Cj6iQ-2iSUn9h-2iSUn6G-bruLZD-2iPRkpJ-2eYB88z-4CJBrD-2ixvSME-2dtLkgE-sguntE-T1kcRs-FVeiZE-23Yj8ZZ-jUjdMA-jUgSat-9q1s5c-23jwtCb-9j6uxD-2d9W4QV-jUjdD9-7xP2B-jUjddj-jUhE9R-2ixzedV-DKfBkF-2izswFg-2is5kN9-SaDPhi-RSa7Vd-2h4aVSP-2iyybgZ-pYrJ3w-2it9zpa-Sscybv-2iyAHXy-F2ZZg-RZE46C-RZE4K3-2e44WQw-kju4XB-S8dgrv-2is5nJD-QABbHE-2evbuw9-CrA5pP-ki3mMt-2ivTRjB-5qagn5/


מעריכיתעקומה 
מצביעה על חוסר איזון במערכת האקולוגית

מין מסוים גדלה כל הזמןאוכלוסיתכאשר 

.מעריכיתנוצרת עקומה , ולא נעצרת

,גידול אוכלוסיה כזה אופייני למינים פולשים

. ומזיק למערכת האקולוגית

זמן

גודל אוכלוסיה



אקספוננציאליתעקומה 
עקומה המצביעה על כשל ועל פגיעה במערכת האקולוגית

גידול האוכלוסיה של מין מסוים, לעיתים נדירות

.אקספוננציאלימתגבר ככל שעובר הזמן באופן 

.ייצור כזה הופך לנטל על המערכת ופוגע במינים אחרים

שגידול האוכלוסיה שלו מומחש  , כולנו מכירים את היצור

.בעקומה זו

...זהו המין האנושי
זמן

גודל אוכלוסיה



מינים פולשים
?מדוע חוששים מהם כל כך? מהם

שהתערבות האדם  , מינים פולשים הם יצורים

.גרמה להימצאותם מחוץ לבתי הגידול הטבעיים שלהם

.ולעיתים בטעות, לעיתים האדם מביא אותם במכוון

פוגעים במערכת האקולוגית ומזיקים גם  , הם מתרבים במהירות, כך או כך

.לאדם

.קשה מאוד להיפטר מהם

)!(  מ"ק3000-בתמונה נראית גדר שאורכה למעלה מ

.כמכשול נגד מין פולש באוסטרליה20-והוקמה בראשית המאה ה

 flicker:מקור

https://www.flickr.com/photos/97587627@N06/43450763332/in/photolist-29cAw8W-5HDw6c-81JzLb-81JzpW-2iwzRtj-2iiBxwt-e2nsYW-2igKNKW-2iiDXcD-2iiatqz-XFs7xX-2iicRyb-2igNhv9-2igPhDe-2hPsVKh-2igNhDR-M9ZrWA-2ewS4Rp-XP8Z2w-245oLzu-4rQZJd-nvpxUH-2igKNSE-9kQsmV-2iiatxZ-2iiatsD-2hPwt7P-81JAH3-81EsMc-2hPsQBw-2iie1du-tCo7B7-H2ssSj-2dGrVrS-o3YUnT-4g3jrH-2geVGcD-81JCL1-27rhJjM-8367w1-81FtLe-4cD7Dh-2hPvx1m-245p5c3-81FrFK-4cz6VP-81JA6w-DDkPPQ-K47jP-UwpVK3


צמחים: מינים פולשים
משתלטים על שטחים פתוחים נרחבים

החולותטיונית

(איכהורניה)המים יקינטון

שיטה כחלחלה

 flicker:מקור flicker:מקור

 flicker:מקור

https://www.flickr.com/photos/elavats/24638423433/in/photolist-DxdmU2-4bZdHG-z4R2xu-bdBiDv-4bZdfy-4bVewT-4bZdWU-WmxrzA-23eyV9s-5iGTTg-8cuzyy-xZHLK-xZHLG-xZHLQ-xZHLM-7Ag4ax-XGiM4U-4rhBDR-6p9d6t-pZKSfo-282LVAU-3bBFQc-5CdAcY-bpyxwS-5SF3Pr-5QZTT-5sML55-7uCwSm-xZHLB-xZHLD-4x3sZZ-9SKDfR-7D76Mv-2iVq7X2-PbvMq9-7Pusgp-zqRhzT-9Bmjp4-7Pusfz-9RhWgW-o7gABq-3TquHA-EYx4kj-jdrkt7-HntRDW-7Dqn6X-8UgDrB-ahwqpY-nPSDTA-9Rcb1a
https://www.flickr.com/photos/12639178@N07/49615034473/in/photolist-2iAj2bR-2iAnYr3-E5AcE5-E5AbVj-sorKu6-2iRZfbi-RasasE-Z1aYSi-SzhaYC-6Vcsfq-2hwrDkb-hCdLg1-rQjfe5-9nuQF9-9nrN4X-27tcFMU-bHEAti-6DHoKg-2iRWoMu-Ly6uHF-f39H58-rVVLiT-wq7urr-2iRZhjG-6ZLidi-26zpURi-6DHp4t-p9zbii-dKY4kK-382sbS-bK89Yr-7SfpDi-rZ6zcw-AaVPvD-rG3GKF-6VcruA-YA2uCH-efrqvo-efrqCA-EqYrt-egWdL3-rHAqRc-7zVybd-byQWkA-6VedEQ-vAh8DV-5hUww-253nV5E-rMZf4n-mXspqv
https://www.flickr.com/photos/aspidoscelis/37931717105/in/photolist-ZMTXYv-LwdsHA-HcBKmV-2hT1feX-LpC9yS-fTcexo-LR715g-6HvA8h-2hjifKi-2hjjcTW-pEgxYP-e8Axez-pGyynd-p5RAca-UwzPws-PfgVBk-5EuXqr-oMJpqC-pLRmZA-2hnjD24-otKZgf-73eMpf-2hnnbEj-p3Ljqm-2hnmrQ5-v9neGU-awNP3P-awRwrN-qWPguJ-AKmymf-gmof8j-2iaTrL6-rLmgEL-AALEWV-bFqV8T-h535xf-gmk4i9-AKmBBy-pjY43R-rs8SXi-p5So7q-pn5n1v-pnmwBM-h52MSJ-p5RNYU-qGEioP-NfN7vy-pjYuia-zyXz6s-hrxLfi


בעלי חיים: מינים פולשים
מסלקים מהמערכת האקולוגית מגוון גדול של יצורים

 בישראל(:הודית)מיינה מצויה

בישראל(: קרמר)ירוקה דררה

באוסטרליה: ארנבון מצוי
 flicker:מקור

 flicker:מקור

https://www.flickr.com/photos/7482089@N04/48966579761/in/photolist-2hB1wcc-2hJb5C9-2h4B2YG-2iDrPxB-FjGM2b-HNPi1z-2iMaA8n-WC369w-Np4S4o-2dzwPgj-2hTiZ8C-ZetqRQ-24Fdoat-UjeSuh-22wRjes-S1oPoa-Y9XnMW-RQCoHh-TVNckJ-RQCrp9-RQGdiF-R1eb3z-ed5qUw-Smjtwa-2iqY3XE-Rr8Vc9-SmjFsp-Zjn8vG-2dbcRPS-EhsTLw-2iqnaFk-2hEvJS6-2ih3G44-25bS9A2-SxhcpL-DzSjXj-22urFVJ-JBYbRZ-2h2a5iv-QqJhwH-26RMBsg-ong5gu-SFPhi5-ECa7Lq-FKkaod-UQMErb-Pd6RUU-23BZv5j-2iyLTBP-2h1wp82
https://www.flickr.com/photos/92193497@N03/27823126028/in/photolist-JoCN2s-22tjz7M-RZMg5P-PiE8TH-K8a66M-StKUJS-2fWRviT-GvK7fd-24Sj3Rk-SnqiSY-2de5f37-Tbskz1-249Uo27-P7mhFV-2hWzYAB-2i3mynA-2i3i6BJ-Rz5e7G-2i9u9Ms-2hzLbNm-2hAMUZH-29eRn3G-2iCycgL-2iPqaXo-ySTk8b-2iApyMw-C75kze-SYRw1W-2iakhvM-Rrs4UX-XFFVee-2a8aRN1-2gwbnwL-2hWCxSW-ZQScSu-2edM5gE-2h3xqba-2e7rVKT-VgHGup-EiKTAQ-K4hjuA-2iLohQc-Q7Zm88-25txPgz-2g2tVet-MBE9Cg-EruHVf-2iPyShe-2dgZVPJ-2atSvoG


מינים מתפרצים
מינים קיימים שמתרבים בכמות עצומה

:בישראל מוגדרים כך

עורב אפור

תן זהוב

חזיר בר

 שפן סלע

 flicker:מקור

 flicker:מקור

 flicker:מקור flicker:מקור

https://www.flickr.com/photos/146117404@N03/35907851504/in/photolist-WH48f1-2gf9jCF-H279GJ-8bay4K-DceQZo-D2Jx2H-2hQsaxo-2iLBSwZ-ZAA1ek-2ieqehm-2hvW43B-2hhwoTJ-FEuR7Y-2iNZYDx-SkL5kE-2eU6eU4-scsoKH-22oaoRk-2aA19sw-Rm99k2-S6Zo42-2bdhnWC-S7m1Jh-2gfa8Nv-2fqFwYX-2e6yWfq-2htEqap-2iss8XZ-2gap5R6-L4EWk9-26FUzpY-YdiRSd-QBVj8k-23X9V93-2ijdsW5-28h49ed-2gqrwKq-28ci5o3-2iUYn5V-mpUP7Y-2iQPq3y-2iAjNe1-2iiwTuV-2iH1qMs-2iR5oUP-NaGPkx-hUTA7P-2iWM6uf-MsBqYB-UUxH13
https://www.flickr.com/photos/warlockza/31192593284/in/photolist-Pwocfu-2gwrmF6-9RxuE4-2aJtMYw-9S94z5-2htoaNk-2gHdWXd-6nsAyK-2i3Duxt-26kgmHk-2iAsQqp-QfVCwL-2h8CNDU-2iXziJo-G45Xyg-2ioHkzQ-2ioDNBp-Z3JRi3-25CGFdE-2iFFHKH-2h4vBo4-QXbeJN-2gFbroz-2b7WVRR-2gFbo3X-2hkwbqm-QfVCKm-2h4uNwH-GAvD4y-nRC2Ey-pSQheC-ToxEFg-29DP9ki-2gy8ovh-Dif2va-2ioHn5d-2g9zKS2-S7KgTj-JB4qLS-sHcM4z-2iQPdib-MnhDJr-YXzNZm-SLtFvP-2bGkCRi-2hEoewN-R9Siba-2hYMTEd-2hEnayi-2bGkAPx
https://www.flickr.com/photos/116059247@N03/26203864830/in/photolist-FVxE5W-8pUL3J-8pUKUE-4ysCRm-dhSJoW-Q3e7WN-2iGbK5A-dTeRRp-qbmJUB-23yZiD-6kZ7jP-2iiH4Cp-V88TLi-HeyRLT-QQzoMT-2f6EgSG-ui6Br-6ydYWr-6Mx8Pm-dSSdQm-6ZyLSa-2rwY5R-37rmVT-7569ty-71U4VE-9SuRjw-3nHxGS-64YX6p-D8fWYh-S5Y21i-dyQLga-3NWZM4-3nD3DD-9SrXhF-9SuR23-3NX1mT-68bxKe-5io377-7R6SGR-iJan4F-f1wFpL-brAFQo-fng4z8-LRymbf-9epYCi-2i5wN8o-2eBQLyr-pXcXZq-cXazcq-gkVTb
https://www.flickr.com/photos/12619581@N07/6750933343/in/photolist-bhyiht-Pjzu84-2hYRrkV-NjF4XF-2eYwCyD-2i4Ft58-2iC8p3K-SFnXZv-2eNi6d9-2gkQggk-2dCcy84-2i83TmY-23qabU4-2bmgauG-rufqWq-2cz2NBY-64cX1V-LoPrMf-PAhuv2-wY3RBw-64hcFb-2hGMkUP-x1TSvv-27ryTU5-2hpj8ga-2hga1kg-2avXGzQ-kkFLZR-2iTRtgL-2if6iHK-2iheuts-8jKVxd-2gMt8qK-2ij8rki-2gHQLND-2hM9yta-TB8aKN-25aSFkg-MM7oaa-2iDn2fZ-JuvjHv-2iTRHTg-23H18cw-DtJkBk-2ggedjv-2iDiFxQ-eVzLYH-Wcvx2u-2g96nNq-2gCMMsV


מינים מתפרצים
או מינים קיימים שמתרבים, פולשים זמנית

: התפרצות הארבה

ך  "בתנ. אחת התופעות המופלאות והנוראות בטבע

הצליחו 20-רק במאה ה. נזכרות מספר מכות ארבה

להסביר איך הופך חגב פשוט לענן שמשחיר את השמים 

.  במיליוני פרטים

,  חזיר בר, תן זהוב, בישראל מוגדרים כך גם עורב אפור

. שפן סלע
 flicker:מקור

 flicker:מקור

https://www.flickr.com/photos/peter_warne-epping_forest/49768811396/in/photolist-2iPUaH7-2iMyxCD-ztqsCU-2iMD1AN-2ix5yHt-2is3Ud5-2isQcL1-MkfL4F-akQTNj-akR2oy-P2Af1s-2isqUuo-2itbSqA-PiXex-nhYUrS-2iz7ZKs-7gEbBA-qXNMpC-hAvy8m-2imgEBR-2fEkNjy-2hEoY4N-ZUn5LW-2cMKJJd-2irEm2J-2hMWB9d-2i9vMo6-2irCuLC-Lq8syC-95y2oW-Eu5psP-bMn7Jx-7uKjqi-26viX25-2hST3kK-qJCHhb-2hycBcL-2hwhAse-2hHFBE2-2hAjAV1-2hCLYb7-RG16jn-7w2xsD-2hEsN9Z-2hSS1Pj-2hCiT1s-2hzh7oS-XCu9XD-2hxQD1v-2hvYFtC/
https://www.flickr.com/photos/andreaskay/24000836815/in/photolist-CySyBi-NfKbiR-C39xyj-xta9aT-zvTwxX-xdyTYQ-LgQiFg-zQwckM-xuAiju-vTSnTL-FuZdhm-E5ZfAG-LD7jZ9-CzosXT-seq3KM-DuQfme-rFiqXW-yeLx5r-zj6ERo-BtLF8Z-w7cavY-zzB6mS-PenQ6M-GMuVQL-KwiNUr-rk1rws-xfEJCQ-wVjFmH-Py1yuS-FQppDy-21Lwsk-DBfyFi-sm5Xpr-RvSAwA-zyxXPy-w7MaBe-DrLN13-HBrZpM-GaxDU3-MbkkL6-DYfGxY-EMEagX-y7sw7S-rh7j3F-24HoSW-24D2zZ-x5yu6P-GGUzNG-rDyRe2-GnqgQd


גידול אוכלוסיות:תרגיל

הסתבר שהעורב האפור היה , 2020בספירת הציפורים שהתקיימה בחורף 

וגם הירגזי  , המצויה הייתה במקום הרביעיהמיינה, הציפור הנפוצה ביותר

.המצוי התברג בעשיריה הראשונה

ונמקו את  , קבעו איזו מהציפורים הללו היא מין פולש ואיזו היא מין מתפרץ•

.התשובה

. מדוע קשה לסלק את המינים הפולשים, הסבירו•

.העלו אפשרויות שונות כיצד ניתן להתמודד עם המינים הפולשים•



מגוון ביולוגי ושונות בטבע
?מה חשיבותם לחיים על פני כדור הארץ? מהם



היום נלמד את הנושאים הבאים

:נעסוק במושגים הללו

גנים, יצורים, מערכות אקולוגיות: מגוון ביולוגי

איומים על המגוון הביולוגי וההתמודדות עימם

 השונות בטבע וחשיבותה

מגוון ביולוגי ושונות בטבע



המגוון ביולוגי

על פני כדור הארץ קיים מגוון צמחים ובעלי חיים עצום  

 flicker:מקור התמונות 

https://www.flickr.com/photos/67627528@N04/49852077658/in/photolist-2iXfVSj-2iBzJXa-JdmD9z-2i83xyU-2iBLbpW-RJP7Gg-2iG8Qrt-LCzZ7g-2ieWeAN-2ggEFA4-2iq57zz-tyscPg-2cfWG2a-2io7w14-2iRFRWz-2iFBGn2-2iuVBCr-2epzzFu-26Z34Cf-2ez2QJg-RrxPkf-2itMLe1-2i5Zeqw-U9b698-2iBHQDK-Ks6TZG-TC6Rg7-Ne2tVb-H4Zzed-2dnxHy5-2hMEZzJ-24WSZbz-e3utX1-aYAe32-2i8sTwB-2dhWDWw-2iDppeD-4Yr9r1-JWE3cJ-QCVphZ-2it8dxH-U5yTXE-2iJNjKV-2bC7a6i-2hTUeHh-2ijP1Du-qjGysD-NPGwih-2bNTK9Z-2iSLAYh


מגוון מערכות אקולוגית: מגוון ביולוגי

ביבשה ובמים, כדור הארץ עשיר בעשרות מערכות אקולוגיות

מערכת אקולוגית היא מערכת של גורמים אביוטים  

משפיעים עליה  , אופייניים לסביבה מסוימת, וביוטים

.ומושפעים ממנה

נופים מגוונים , מגוון המערכות מאפשר תנאים מגוונים

.והתפתחות יצורים מגוונים

 flicker:מקור

https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/20970233929/in/photolist-xX4VXp-wZoHWF-xyVkQX-ya7TCJ-yfhBEB-7xSy6j-xyn52a-5qyaKZ-wYRu84-Airapd-xynaMi-xcka5R-xgKArm-xUP4fo-x1cwPg-rosRKZ-wmaVJ9-xdWNwf-ycramZ-nvZCsz-bUAvEb-eVZSDa-cXjJuu-xxxw5q-wZVZki-wPMoc3-wiGS5b-xgS2Dn-xgRW44-xyi82X-qtn4DW-wYR3wV-x1w4rH-xgKtw9-wkE7oK-w2ZoNP-xmMP7d-N2oUyH-6D1Jai-6T9YxS-wBuMyx-xwcxGZ-w2Z9NV-HxgxT9-xyYbUp-rouW6u-xdWvuj-wGf743-xWaHzy-znoB6M


מגוון מערכות אקולוגית: מגוון ביולוגי
ביבשה ובמים, כדור הארץ עשיר בעשרות מערכות אקולוגיות

נהר האמזונס העצום

יערות הטייגה של סיביר

יערות הגשם המשווניים

מדבר סהרה הענק

...ועוד, ועוד

 flicker:מקור

 flicker:מקור

 flicker:מקור

 flicker:מקור

https://www.flickr.com/photos/zaruka/22834821972/in/photolist-AMQr27-bajWYt-J6pfi9-Amjz62-Lj2L9v-JGwm1J-AoE5UR-srTstU-mXeiyK-mXg23q-sqxENc-xUWFeD-uQm55S-vjykaG-zKExcG-xasPsQ-zS17qW-WRHzpC-bajU8K-8NqVRN-n9W32d-xag77o-ticiHX-27DnNnZ-vUWtFL-25JLzdG-apxc5v-bajXtK-GpZu99-2gULbYf-2bkif79-xfTjam-2ixQHyT-2gTFqhF-23FG7dR-2h5djSC-yZpeqb-gLkVLP-2gVKFDy-L6wquF-2gQpqoT-2aP8qBo-29f8MrE-2hkBZM3-We7fYY-JGwmbJ-nDHXwj-gLko5J-2gUpBs2-29f8Skh
https://www.flickr.com/photos/josebarrera/3991203326/in/photolist-2iQj2aQ-rParv6-s8oBaC-rQZaWb-25jdbYY-b6zrkX-bgwpnK-22ZwiRQ-75pTh9-b6zaj4-b6yuxK-75iXFD-22ZwiP5-b6ymga-7QQwDf-biGCVT-7Zo6rW-b6zoPZ-75pTDC-75m2mX-b6ymKV-75pSbQ-6XSJ9K-b6yA2D-a7ab9D-2h8z4H9-95Xt8u-b6zk7V-a1ExbF-b6bXWH-b6coLD-5MxT5z-b6cucK-biGB6p-8jM7CM-b6zmqr-b6cqu8-4WJHbF-8jM9t8-mS5s9F-7BbuCx-5RxJnN-2C84M-b6znDD-rbJQ2F-yS7aq-b6zic2-Lbaad-CAwVWt-75FXGs
https://www.flickr.com/photos/142382111@N07/32575434797/in/photolist-RCzBRx-2dYPpnc-2egUBBS-24iTHEd-25NUbgW-GjAqFg-EfcqDr-255id6o-21ZFFvU-28YsVUu-26oQp2p-21VCtD5-ZX9EvR-22Kiv3r-2doyDUc-LaYmmb-JR9xu5-2ayhton-2fxToat-2eiWvN1-21yrXQU-24K4Py8-RvkvFg-29QkuTs-24W9oee-23A54YT-FK8z6c-2fuxiiU-ZLd4TE-25dXL7J-2cWvLZ6-21qcM9Q-276Vt3j-21zrxtJ-2bKFki1-Gsgzcz-22kjxCZ-251eznK-2fchReE-QQyYAB-KcsDpL-DeKr9L-2fFZ133-25y6BP7-2fRXY2a-L6mX3R-2c5WPPL-27zWU7Q-ZCk2yA-ZvLCko
https://www.flickr.com/photos/66759404@N08/49392698142/in/photolist-2ifEukQ-2dCPzK9-22Jdnis-HhSavv-MDLwzQ-2Nqe1-2gWWiwZ-2gya6P3-gSCV25-29VBkdL-6vA9s-28NS6oj-2fSUjPe-hbQkxj-2hr4Cpc-goHHvp-2iHUBf1-GiGPWQ-2hr3SGS-2iaqErU-qgSYQP-2hKzEYm-2hARC3p-MjENoY-MsrijV-25jN6xn-21QsFiL-2eJrf9W-DXpubq-2cCv97s-2icydYJ-9dPcrU-FkpF7E-jPw1as-ksaK6M-p73pfF-iJZpsd-LG9ff2-2hxf8zE-G3QXTr-r6Pg83-2iX9fiE-PgZrcJ-2hJFzE1-ompRQh-na4GG-2hXfUFj-22TceyP-EVkYxn-LNpY6K


מגוון מערכות אקולוגית: מגוון ביולוגי
ובה מגוון נופים  , ישראל היא מפגש יבשות

:מערכות אקולוגיות עיקריות

החורש הים תיכוני

המדבר הצחיח

 החולות

הים התיכון הרדוד

 flicker:מקור

 flicker:מקור flicker:מקור

 flicker:מקור

https://www.flickr.com/photos/potyo/3892477928/in/photolist-6VXY5q-6Tgjq9-KjBQDm-bXNy19-KAoTdG-LYoUth-M66JW7-M66TQE-R5GkTX-PNS8TB-vehYHG-x6WMuX-vTGhFq-6VXYqh-6TcvuF-6VXZ4b-6VYay3-MghXhA-6TYHq6-vQyzcD-bXNxYJ-6o8BuS-itE5zv-itE7z2-8T46xn-85xKCk-6Tcjae-uNvC9P-vH4WoS-rHR1hV-qLRhF5-rUQBvC-rHRaEc-rroX8v-vJMC9S-3jxis5-vKKqLi-vH4XaS-vsLAxQ-6o4qP4-vsLyJu-9gJobv-nE8s1A-o2zvNc-nCCpvK-6ZbCya-6o8BFu-o8iY3q-o8iVMy-oc8mue
https://www.flickr.com/photos/pappeknullpapier/5442543320/in/photolist-GJWUS2-94gB4N-9hWsvN-e4qGrf-71qdpb-7XJWmy-ccsGc3-5iQ6Vt-5iQ7QH-5iQ7ii-5iQ6x6-rXaX8-ha19S-5iQ5L6-5iQ5av-5iUpt5-5iQ78c-5iUnW3-5iQ86P-u7VhBy-5iUmNh-5iQ5tH-4Za5Uc-a4DEd-GhU3LS-TAt9yZ-TcTP1C-5iQ6mZ-2geGyDY-5iQ6Fn-TJgRSb-g4XPT-aQXmq-aFMi2T-TcSg2u-8bnkES-7MzrDj-TcSuu1-aFMitK-2XhVUe-andzku-5LKbjm-9NNN9V-2TCaSi-4s55D5-4BJ8z-44d6Qi-6aWZBp-4D4Sh8-44d8XK
https://www.flickr.com/photos/biologicalsoilcrusts/8843425083/in/photolist-9hKc71-jjE6o2-s5B1vB-DDpkzL-7vae1D-DVtpPK-EkGGhX-EiucdS-EtWa5V-EtXd3B-DwyKLR-6YLZUh-2iHh3ih-2iHh5r5-tkoYxv-bxmx6e-etsu1F-9hG6JX-etsWVc-7vae6B-ett1M6-Lk5v5-etsSbg-etsQZP-7vadWZ-8A7cFZ-aGWq5n-7vadTc-7vae4P-GsYkqh-98e8tV-Knzp2o-t38XoQ-soo94f-Lkgfk-ti4FXC-t3Pv7q-GrMQax-ti4FP1-t3NdT3-2e3cC22-t3NdUA-tk8eqA-tk8epd-t3NdYo-t3Ne6C-t3WpAR-ti4FSY-tk8ehu-tkoYrt
https://www.flickr.com/photos/44858181@N00/30001472641/in/photolist-MH8ozF-5KpSkq-5KpVxJ-2dH4Hv-6FUKBe-5gaLaz-c2jDGy-dN1UFg-5gffr3-BSjmjM-5gf2Th-RiPEKt-RiPjmH-BSjopZ-UrmTmy-RgajbG-Qd33XY-RqYDC3-7uiCzK-MPvpaE-8KaY8i-RiPiBr-TpSQb7-RgaAEU-9TVSTv-MS95VM-Qd343s-WtPPDo-QV6ZGG-7unqjY-QfRDvZ-STqy3-RNEnCt-7S79hV-9TYH2m-5vptmq-4ndJ6U-4ndXNd-rDwFad-fZcmN-MPvMZ7-STrAu-RiPhqD-JuA3mK-9TYHru-4n9TUP-Qd2vEN-4n9D1t-STrRS-8LaQhb


מגוון מערכות אקולוגית: מגוון ביולוגי
ובה מגוון נופים  , ישראל היא מפגש יבשות

:משפיע על מגוון הנופיםהקרקעמבנה 

שדרת הר מרכזית

עמקים מישורים

גופי מים שונים

מגוון סלעים

:משפיע על מגוון הנופיםהאקליםגם 

חלק מקו מדבריות: בדרום

מדבריות בצל גשם

מקוראקלים ים תיכוני  : במרכז ובצפון :flicker

https://www.flickr.com/photos/gsfc/11408750856/in/photolist-io9Q9Y-Rmux9Q-2gVEfRr-nXzNj-8BdAiy-8BajJa-GTL5gv-bB6TV-8YhbT7-GVB9TT-r4QBLY-GVHiqF-21McJu9-2h2EFNe-baGcaF-nanVZd-A7UCwK-2hVjexi-2hFpFEw-2i97kQz-DRC6vX-qVspxH-2gebqj2-2i2AAt1-N8idKX-rd3rXA-m4E14N-qxNPJv-2dRNVad-2iJ7FcS-2iJ7FgK-2iJ7Ffx-2grCbXH-rbh4HX-rSfDRD-rbhnyr-9Nz3As-qxPjzg-rzEpXd-rd27Kh-2iuPAnG-2iEVKNV-2iERnY6-qxNU7P-2i2dpHP-8nnv7V-cgwLV-RNrvNC-Qb7RLp-2hpH5k7/


מגוון יצורים: מגוון ביולוגי
על פני כדור הארץ מילוני מיני יצורים שונים

:המגוון העצום הזה תורם

וליציבות של המערכות האקולוגיותלאיזונים.

למארג המזון.

להתאמות לתנאים מגוונים ולנופים מגוונים.

ללמידה של האנושות מהטבע  .

ולהנאה מהשפע הרב הזה  .

 flicker:מקור

https://www.flickr.com/photos/40290128@N04/7843442040/in/photolist-cX6G4j-8P8NYM-tvbqW4-cUVVkS-eYFi6j-27Vthby-6LjaK7-MZRQhp-6LjaMj-aqB2pK-7VLEBU-6eRQdu-8krCMo-5sYhhu-o6GthX-ZGPuns-ofqCew-7N86o5-zfnZi-m1nvfX-UAVztN-8dyaGJ-saJBWL-dhNg7T-8bxsUc-jJUdqf-8bxvHa-4cMW6H-J85DQ-L6uc9C-XM8Phy-Ty74Jw-npfNuw-8dyc6C-fw1AT-2iA8joX-6eMFar-F35upg-jJV14w-jJUYHq-2hL5DjN-6xbXJt-6Bz5fC-8bAKxy-b3Rtft-8bxt24-81jVER-GNcx5c-DreYpj-6bVnJx


מגוון גנטי: מגוון ביולוגי

השונות בחומר התורשתי של היצורים

למגוון הגנטי תפקיד מכריע ביכולת ההישרדות של מין 

.באמצעות התאמה לשינויים בסביבתו

האדם.לשרודלמינים בעלי מגוון גנטי נמוך יש סיכוי נמוך 

,  בחקלאות, ברפואה, נהנה מהמגוון הגנטי העשיר בחקר

.ועוד
 flicker:מקור

https://www.flickr.com/photos/glasgowamateur/14017034055/in/photolist-nmCXSX-6RcJhH-WrixhW-dNnTfg-6gRh2w-UNX2UG-9W56MD-2iAvWLp-cZfRHW-52hJG9-aNi2wM-2Lu5wm-Ch2cCH-gr8viZ-pkDtJP-8SBiq3-2DJ2oN-2hJruyG-2gMQFaA-7RwEUi-T6bYFy-kyS6uD-2iJuia5-6xFD4B-2iF7MZ7-5W9HWc-d69ZYm-24ULf7u-5XqtXx-v4DK-nDkwfL-4mngd6-bGKgWv-9LNWP-P5yovJ-xdPBt-wM5gCy-cyzm9W-bBbecT-8dLVkV-59oFFb-4Drctt-s8bCi7-jL25yo-2iU3ymF-8o9ehw-jfDv4K-tYHPcW-a7Zes1-69XyVN


שונות בטבע

?  מה הצורך בשונות בטבע

.המגוון הוא המבטיח הגנה מהכחדת מינים

השונות הגנטית והשונות בין היצורים מבטיחה

.תנאים שונים והזדמנויות שונות למגוון יצורים

, אם חלילה היו מעט מינים

באספקת המזון  בעייהמגפה או 

 flicker:מקור. היו עלולים להכחיד את יצורי כדור הארץ

https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/14565808097/in/photolist-WYFnK8-2fbi24W-odioHH-ouLjf7-ouzSkJ-bq7Qsa-bq7Q9K-SHaKhu-oeLc2A-odjkvB-owfMVi-ouN2r6-odirSD-ouzY11-oZ8ZJZ-x4mvrb-ouL6jh-odiqGm-xCFwJE-21nnG1d-x3Uoee-ott77x-ototcW-ovb3M6-otd1jj-ow3HxU-oudWjQ-oeLRQg-ow3Ctf-ouLntS-ouzWjA-odi6TG-odiopg-owxJEz-osKY41-odig7E-odhUf1-oc8zhn-otwTJi-otjz5N-osKQaL-ouMK58-odi9qe-otSXyT-otSP1F-otwGw8-oruNKC-oro9Fd-ovaJ5B-otcNaj


חשיבות השונות בטבע
לשונות בטבע ערך חינוכי עבור האדם

.גם בקרב בני האדם השונות היא ברכה

, המשפר את סיכויי הישרדות האדם, היא יוצרת מגוון גנטי

.ומפתחת את האנושות בתחומי המדע והרוח

מעצים את החברה פרטהערך בביטוי העצמי של כל פרט 

השונות מחנכת אותנו להקשיב לזולת וללמוד  . האנושית

.ממנו

flicker: מקור

https://www.flickr.com/photos/isokirja/14285636090/in/photolist-nLnBUw-pMiPj-5ze6Q7-93Ebgz-o3L6u5-5GMrgT-bzZmAt-aTt8i8-9Lty29-7VPmuP-2haTJsz-ch3oQU-cy1gnw-oVpZgC-2hJz9uh-5bPqeC-cehuGw-7kRM9E-dqFgYQ-54X1PR-JLdAe9-PVsUhJ-vMSN-aqSgFf-dfArTF-dYaJGB-f8F8Zf-8aMirT-mwzLH-5BFvwg-5ERbcb-iTFizL-5z9Pgp-6tNVuR-2MFMo4-aqPANZ-AFVnn-bMp8oc-badhAe-9woKb6-aqSgAm-6QzSGi-8Eozmn-5jXMe1-axMXw5-PdWfu-nW7D46-bhGQak-6yktYY-552gV9


האיומים על המגוון הביולוגי
העידן המודרני מהווה אתגר למגוון הביולוגי

  צמצום בתי גידול

הרס שטחים פתוחים

זיהום ופסולת

מינים פולשים

  צייד

שינויי אקלים ומדבור
 flicker:מקור flicker:מקור

https://www.flickr.com/photos/georgeinthegorge/27454941215/in/photolist-HQ6Kvr-8btemy-eXrNns-KixPSu-vh1fFD-8zkvU-2iwoqYk-2cibZyA-23QtP6J-24AQELv-SJmShQ-8NJmcn-arsaVu-8a9jMN-rn2gEr-9ixHzd-2eaBW6N-83ixLj-2fgD2NS-2hSgEnC-2izYvdc-2bpsRRk-4qMH4V-4Z4gs6-7Xtzfo-3dzASg-VwbEpy-GtsSgR-hFM7Zq-GGNoPy-RMmLSj-6Sp7Kt-2ghKtAD-4DwPvo-Rnwbz5-7rkSAV-yrSk55-NTyASq-9TtTCY-arpwYt-arsbcW-arpwEn-7g91T7-arsb2s-62nusd-8Y4qe2-arsbku-41RiHY-5TwsUH-arsb8C
https://www.flickr.com/photos/antonruiter/6317950837/in/photolist-aCi9ER-9EjjB4-JmN8AP-aCi37Z-26RT8gY-aCiezz-HfqJVX-aCi88P-26huXTw-aCiapZ-8gSXFE-aChXgK-A9RQx-aCkwjQ-wpa4YJ-aCkSUq-aCgM3e-2ixQod2-aCifuF-dsDYLH-ajpCjG-aChYND-2iGYZv2-aChSkp-z95CY3-aChY4H-25cyvRh-2auwWU7-aCkA6S-aChUB8-aCkR6d-2hg7WrV-KQagwE-258eXoS-Je7QQg-ztWsKx-ajpCEC-2imFTN8-24VEtNJ-aCkLYJ-aCkL7U-aCkAS9-aCi5uT-54DCMF-dgkLBk-aCkNus-Je2GD6-Cm9Wm5-27TxXPh-2auxNKE


ההתמודדות עם האיומים על המגוון הביולוגי
העידן המודרני מהווה אתגר למגוון הביולוגי

שמורות טבע

חקיקה

חינוך והסברה

גרעיני רבייה

השבת מינים לטבע

ניטור
 flicker:מקור flicker:מקור

https://www.flickr.com/photos/georgeinthegorge/27454941215/in/photolist-HQ6Kvr-8btemy-eXrNns-KixPSu-vh1fFD-8zkvU-2iwoqYk-2cibZyA-23QtP6J-24AQELv-SJmShQ-8NJmcn-arsaVu-8a9jMN-rn2gEr-9ixHzd-2eaBW6N-83ixLj-2fgD2NS-2hSgEnC-2izYvdc-2bpsRRk-4qMH4V-4Z4gs6-7Xtzfo-3dzASg-VwbEpy-GtsSgR-hFM7Zq-GGNoPy-RMmLSj-6Sp7Kt-2ghKtAD-4DwPvo-Rnwbz5-7rkSAV-yrSk55-NTyASq-9TtTCY-arpwYt-arsbcW-arpwEn-7g91T7-arsb2s-62nusd-8Y4qe2-arsbku-41RiHY-5TwsUH-arsb8C
https://www.flickr.com/photos/antonruiter/6317950837/in/photolist-aCi9ER-9EjjB4-JmN8AP-aCi37Z-26RT8gY-aCiezz-HfqJVX-aCi88P-26huXTw-aCiapZ-8gSXFE-aChXgK-A9RQx-aCkwjQ-wpa4YJ-aCkSUq-aCgM3e-2ixQod2-aCifuF-dsDYLH-ajpCjG-aChYND-2iGYZv2-aChSkp-z95CY3-aChY4H-25cyvRh-2auwWU7-aCkA6S-aChUB8-aCkR6d-2hg7WrV-KQagwE-258eXoS-Je7QQg-ztWsKx-ajpCEC-2imFTN8-24VEtNJ-aCkLYJ-aCkL7U-aCkAS9-aCi5uT-54DCMF-dgkLBk-aCkNus-Je2GD6-Cm9Wm5-27TxXPh-2auxNKE


תודה רבה

 flicker:מקור
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