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היום נלמד מה

בעולם• החיים ביותר העתיקים מהזוחלים הים צבי של הביולוגיה
בישראל• הכחדה בסכנת נמצאים הם מדוע
עליהם• לשמור מנת על לבצע שיש הפעולות מה



מתאווררים שמתחילים לפני



הזוחלים מחלקת נכון לא נכון
זוחלים הם לכן רגליים להם אין

עור להם יש
בקשקשים מכוסה גופם
ביצים מטילות הנקבות

החיים כל לגדול ממשיכים
מעופפים הם

ישנים חלקם ולכן בחורף מאוד להם קר

החי עולם מחלקות
חייםזוחליםיונקיםעופות דו
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יודעים כבר אנחנו מה

הזוחלים• למחלקת שייכים ים צבי
ותנינים• לטאות נחשים גם כוללים זוחלים
ביצים• מטילות והנקבות קשקשים יש לכולם
לצבי• הארצי ההצלה במרכז מטופלים חולים או פצועים ים צבי

ים



גלדי ים צב
חום ים צב

ירוק ים צב

ים צבי של מינים בעולם
התיכון בים מתוכם

בישראל מתרבים רק אבל

עכשיו
לומדים



גלדי ים צב
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ים צבי של חיים מחזור

יבשה ים משחק



ים צבי של חיים מחזור

יבשה ים משחק



ים צבי של חיים מחזור

והבקיעה ההטלה
בלילה מתרחשים

יבשה ים משחק



בלילה לרוב והטלה הים בחוף קן חפירת



הצלתם לצורך הקינים ואיתור בוקר סריקות
בקיץ



אדם ובני מטורפים הקינים על הגנה



לים ורצים מגיחים אבקועים חודשיים אחרי



זיקים• ועד הנקרה מראש שנה כל קינים כ בישראל
ירוק• ים צב נקבות ו חום ים צב נקבות בערך
בוגרת• שנים מגיל מטילה ים צבת
בהם• בקעו שהנקבות חופים באותם הם ההטלות
הטלה• אין אז נמל אוהל אור בחוף הפרעה יש אם

אביב תל

חיפה

אשדוד

נתניה

בישראל יש ים צבי קיני כמה
ואיפה

הנקרה ראש

זיקים



הפרעות למנוע כדי לעשות ניתן מה

הטלה• חופי על לבנות לא
המותרים• בחופים רק לנפוש
הים• חוף על לנסוע לא
בפלסטיק• והים החוף את לכלך לא
הים• חופי את להאיר לא
אבקוע• צב כל על לדווח



ההטלה אחרי הים צבות שוחות לאן



ההטלה אחרי הים צבות שוחות לאן

חווהחיפה



ההטלה אחרי הים צבות שוחות לאן

ליממה מ ק עד מ ק עד ההזנה לאזורי נדידה

התיכון הים רחבי מכל מגיעה בישראל המקננת האוכלוסייה

מצרים

תוניסיה לבנון

לוב

סוריה

ישראל



הפתוח בים הצבים את מסכן מה
שיט• מכלי פגיעות
פלסטיק• שמן נפט ים זיהום
ונפט• גז חיפושי של פיצוצים
טבעיים• טורפים
דייגים•

מטופלת ים צבת
הארצי ההצלה במרכז

ים לצבי

אוכל ים צב
מדוזה ניילון

פלסטיק בשק שהסתבך ים צב
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לדווח• חשוב והכי זוכרים לסייע יכולים אתם גם



ומסכמים מסיימים
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