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עניינים  תוכן

2  שלום יךרדמל

3  דחא עץ

4  ףרש

6  ןאורה ןכולתה

8  ציםפע

10  ןאורו היינאור

12  םיולכא םילבורצטאו דותולח

14  ילארשי ץרא וסוקצוקמ

16  ותרעיב ״ותבורח״ו םיבורח

18  יםנרות אוריעה בפילת קיושופיח

20  ל"קק ותרעיב ותרווכ

22  עץל עץמ

24  היגולוונרכורדדנ

 ציםל עים שערף זויסא
26  ל"קק לותמשתב םילישת דוליגו

28  ?ץעת הל אוכה אמ

32  ריעל הויהת נרות

36  תרבוחבש לותאלש ותבשות

38  ותישיא ותפוסות ותרעה



 

 

    

 

    

 

 

 

 

  

 שלום ךירדמל

 ,םירקי םיכירדמ

– – 
 .חוכשה לשקת שויוליעפ

 תויוליעפבן ווידת לועצה. ברתבחון בייעם לכתם אינימזו מנא
 ו, אחהיו גה אחנך מלהמם בייופנם הינמזש במתשהו ללכות
 .רהצת קוליעפך לם כשד לחוימם בכיב אלרוקר העית לאצל

 ותפוסנ לותעפולה דעימל
 רעים ויצא עשונת בולעפר הודמו לסנכיה

http://tinyurl.com/y5qloltj 

 דחא עץ

 ,הנהמה ויירות פוליעת פכרבב
 ,תיגוגדפה הלקחמה צוות

 לק"ל קה שליהקלך ווניה לחביטחה

 ם /יניינעכן הותה לרז> ח

עץ אחד מוסיף הרבה שמחה, ירק וחיים לנוף העירוני.

פני  על עצים מיליון מ-245 למעלה הקמתה מאז נטעה קק"ל

כמיליון דונם.

ט"ו  מידי  קק"ל  ביערות  ונוטעים  משתתפים  מטיילים  אלפי 

בשבט וגם במהלך השנה.

שיצר  הזיהום את "לאזן" כדי לטעת 200 עצים אחד אדם על

במהלך חייו.

פעילה   דרך  היא  עצים  נטיעת 

החמ מה ,  אפקט   לעצור  את  

האחראי  להתחממות  כדור  האר ץ.

ומטהר  מנק ה, מסנן  אחד  עץ 

אוויר  מ "ק  בממוצע   100,000 

מזוה ם,  מייצר    700 ק "ג  חמצן  וקולט  

 20  טון  פחמן  דו-חמצני  במהלך ח יי ו.

הטמפרטורה   להפחתת  מ סייע  עץ אחד

בסביבתו, בימי הקיץ, עד ארבע מעלות .

נטיעת  עצים  מסייעת  לשימור  קרקעות  

ומניעת  מידבור.

עץ אחד יכול לספוג בשנה  20 ק"ג אבק  

ה מכילים   תרחיפי ם, ו"לבלוע"  80  ק"ג 

ככספית ,  ליתי ום ,  ר עילות   מתכות 

עופרת.

עץ א חד ע שוי ל שמש ב ית ל עשרות צ יפורים ב משך ע שרות 

שנות ח ייו.

עץ אחד בקרבת הבית דומה לקיר אקוסטי – הוא בולם 

רעשים ב צורה מש מעותית.

יערות קק"ל מכסים בירוק חלק ניכר מהשטחים הפתוחים בארצנו והם מהווים 

. עבור כולנו מקום משמעותי למנוחה, למשחק, להנאה וללמידה 

מחנה קיץ, גיחה ליער, פעילות הישרדות, צפייה בצמחים ובבעלי חיים מיוחדים 

כל אלה הן פעילויות חינוכיות, חווייתיות ומרגשות במהלך שנת ההדרכה 

כדי להפוך את הפעילות ביער למשמעותית ולמעמיקה אף יותר, אנו 

מזמינים אתכם להכיר ולהסביר לחניכים חלק מהתופעות המעניינות 

שאתם והחניכים שלכם נחשפים אליהן בזמן שהותכם ביע ר.

חוברת זו שופכת אור על תופעות ונושאים נבחרים שאפשר לראות 

ולחוות ביער. החוברת מציגה בקצרה ו"על קצה המזלג" חלק קטן 

מהדברים המיוחדים שהיער מזמן לשוהים ב ו.

השתדלנו להציג את הדברים בצורה תמציתית ומאירת עיניים, בשילוב 

תמונות והמחשות. בנוסף לכך, בצד כל נושא מופיעות הצעות לדיון 

ולפעילות, שיאפשרו לכם לחשוף את הנושא לחניכים בצורה חווייתית , 

מעניינת ומהנה .

http://tinyurl.com/y5qloltj 
http://tinyurl.com/y5qloltj 


 
  

 

    

 

 

 

              

 

 

 

 

     

     

 

   

 

      

 

      

     

              

     

 

      

     

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 רףש

 שרפומק היבר דמוא חוף הרש
 ,יםצער מיקעב ,םינוש םיחמצמ

 .ףנעו בע אזגה ביעגר פחאב לורל

 תוובכרתמ ווברב בכרומ ףרהש

 יםנפרת טונומכ, התופידת ניונגרוא

 דחר אש, איםיקלים דרמום חהש)

 אום ההים מקפומים הרמוחה

 (.ןיטנפרט

 ציםע עודת מואדווע בודא יין לידע

 י, כיםרובים סרקו. חףרים שרציימ

 יםקרי חנפץ מעל הן עגף מרשה

 ,ןו כמ. כווכתר לודחצים לורה

 משום) דילגלה ץלע רשפאמ ףרשה

 וםמק תא"רגסו"שרפמוהרמוחשה

 עונמך ל, וכ"יםרוחם "ותסל( והיעגפה

 ו.כותלתויטרפתירדח

 יןבף לרשין הל בבלבתהא לב לושח

 םרזוה זלונאוהלמוהה.ץעהלמוה

 ילא מכוהים וו מבו, ריםחמצך הותב

 ופירס.חצמהלשןוזמהיומרח את

 של למוהמה רצונ,מהגדול,לפיימ

 .רדאה עץ

 תרטולק משישףרשה דםקימיב

 וגהת נונות שויוברת. ביםמשבלו

 ,קימסטה לתא של ףרשהתא וסללע

 משישאווה,סהילע ימוגמוכ

 הפן היויקנים לרמות חקפהם לג

 יםנוים שצל עף שר. שיםיינשהו

 םיו. כיעבי טמות גקפהש למיש

 תשל קה עחירמף לרשים בשמתשמ

 ךויכחת הר איבגהי לד, כריתמי הלכ

 םש גמשף מרש. היללצת הר אפשלו

 רחאלים )יטהוי רפצי" להרויטלופ"כ

 דועימה ולוהכלאב דוללמאושה

 רשאכ (.םיטיהר דושיחול רמוילש

 אום הלעף נרשל הף שידנב היכרה

 .רבנן עחן הבאע כודה וישקתמ

האם ניתן לנצל את משאבי הטבע )כמו לדוגמה
 הפקת גומי טבעי מעצים( מבלי לפגוע בטבע? 

 הצעה לדיון

 depositephotos:םוליצ רףש

 ם /יניינעכן הותה לרז> ח



 
   

 

 

 

 

 

      

 

 

 

   

 

 

    

 

     

 

 

   

 

 

 

     

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

   

   

    

    

 

       

 

 

 

      

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

   

   

 
  

     

 

 

 

 ןאורהןכולתה

 רבעא ברקנ, שןרואן הכולהת
 יןא מוה ,כה"ולהתה יאווט"

 םהים ברוז, באלארישץ בופנש הע

 יםנוים מכשע. הןרוי אצים עעוטנ

 םתוילעל פש, ב"הילי לרפרפם "ג

 תבקה נילטיו מתסת הילחת. ביתיללה

 לת שוצווב קיבציה סית בן אוכלהתה

 (.5-ו 1 רפמס ותמונת)ןאור יטחמ

 ףוסים בציבן הים מעקוים בלחזה

 ך, כףרוחך הלהמים בחתפתמיו ותסה

 לע יםויצמרבכ יםלודג יםינקביבבאש

 הלים אינק (.3 רפמס המונת) ציםעה

 ןוכלהתי הדל יו עוטנים שרוקים מוינב

 יםבויאה מנגהים לשמשם מהו

 ,הורטרטמפ) ירואוהגזמיעגומפ

 יםלחזל הם שתיעג. פ(המודם וכשג

 ולםא,שהק ותילה לולהעםינרואב

 ,יתשא. רציםעת הים אלטום קינם אה

 ,ןקת הברקבים שטחמהים מנוזים נה

 םלתידגולםותחתפתלה ליבמקבו

 ,יםרחים אפנעת לויללים בדדום נה

 (,הוכלהתבי )פרור עוטים בעם נהשכ

 "ןרואן הוכלהתים "נום מכך הל כשב

 הכילהה ךלהמב (.2 רפמס המונת)

 םיו הפר לווים קוים טלחז, הרוטב

 .ןקר לוזחד לצית וכלכן לאים לעדיו

 לת שוצובי קתר ששא, כיםיתעל

 דחת יורבון חת הושגפן נוכלהת

 זה ןפואב.רותי דולגהןלק ותכולוה

 ינפר מתה יובוה טנגר הצן יווכלהתה

 תארק, לביבאך הלהמ. ביםפרוטר ווק

 בוים שאצם יו, התומלגתהב הלש

 .עזגד הרומם בעפה - הוכלהתב

 יםרדו, חעקרקל הים איעגים מלחזה

 .יםמלגתמה ומדאי הקדין סל בא

 םישעה םיחיגמ רבטמספ-טסגואוב

 (.4 פרסמ המונת) םירגבוה

 ותריזע ותרשע ןכלוהתהילחזל

 ותדלקל ,רועב הבירצל רמותוגה

 .המישנת הכרעמה ביעגפלים ויינע

 ינבל דולגדרמט םיוומה םהךכ משום

 ןוכלהתת הה אריבדל מ"ק. קםדא

 יםרויתים מרוזבאים וניונחי הרוזבא

 יםרע, בךף לכסונ. בתוריעים ברחא

 ,יונריערזע וקחןקותהלארשיב ותשונ

 םחטשבים שסכני הלעת בב אייחמה

 יםלחזת הר איבדהן לרוי אצים עלדג

 ן.רואן הוכלהתלש

 תילחתא בצמל נחזר השאכ

 ריוואמה ססרלןתינוותחתפתה

 עגוס פויסר. היםדחיוים מרישכתב

 םהים ולחזל הל שויכעת הכרעמב

 יםרישכת. ליםרופים סמך יות יםתמ

 .םדאל הה עעפשין הה אז גוסמ
 לנדקה מיבר צ": דםוליצ ןכולהת ןק

חישבו על דרך שבה ניתן להדביר את
 זחלי התהלוכן ללא שימוש בחומרי 

הדברה.
)רמז: האם יש לתהלוכן האורן אויבים טבעיים(? 

 מהם, לדעתכם, יתרונותיה של שיטה 
 כזו ומהם חסרונותיה?

 הצעה לדיון

 מחזור החיים של תהלוכן האורן

תהלוכן האורן )1(: ביצים של פרוטסובתמונה אלכס  צילום:

)5(: נקבה מטילה פרוטסוב תמונה אלכס  צילום:

)4(: תהלוכן האורן בוגר תמונה
פרוטסוב אלכס  צילום:

לאדמה מתחת מתגלם התהלוכן :) 3( תמונה

depositephotos :צילום 

)2(: תהלוכת זחלים  תמונה
 צילום: ד"ר צביקה מנדל

 ם /יניינעכן הותה לרז> ח



 
 

     

     

 

     

     

 

     

    

 

     

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

     

 

    

     

      

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 םיפצע

 ינייפוא אה לנבם מם היצפע
 .חמצל הח שומיצי הפואל

 ויתומקר שראכחצמב צרונץעפ

 יוריגל הבוגתב הגירח הרצוב דלותג

 .יםנוים שמזינגרול את שוילעפו לא

 ינבב ריפש יטנרס דוליגל מהדוב

 תוברתהמ אהצתוכ צרונץעפה,םדא

 .חמצת המקרים באתלה שינקא תל

 אל,יראממ ינטסר לודיגלדגוינב

 .תוררוג הז רהקמב תורצונ

 יםלוצים יכפת עעפוהים למרוגה

 ,םישוע ותערצ מוכ ,םיקרח ותילה

 יםמזינגרוא. היםקדייו חת איורטפ

 יררומע םימונרוה םפוגמ םישירפמ

 .ציםפעת הילדגים למרוג, הלודיג

 בוריו לצים יהפעי הרצים יוקרחה

 .יאקדנופה חצמה ןילמ םיידוחיי

 יםמרגה נלצי אל עצים שפ: עהגמודל

 ,תומינל כים שמויסים מיני מדל יע

 ל. לכחמצל הן עציהית בת אוילטמה

 ץראצים בופנה הלאי הינמד מחא

 תומינל כים שנוים שינים ממייק

 ץפר עצה יומינין כל מצים וכפע

 ציםפע. הוי ליניפואו ותרוצה בנוש

 .מותינכל זוןמוןכמש םימשמש

 המקל רכח בתפתהים ללוים יכצפע

 יםחתפתם מב הורם ללו, איתחמצ

 העמטהי הרצות יתינפ. היםלעב

 לתידג ווןיכל חמצה של (זהתניוטוספ)

 היעגפ, ליםבים ררקמ, בתמרוץ גפעה

 תומכב הדיירל ,תיעבטה תוחיצמב

 לולהע ףא םיתיולע ,ולובי ותכיאבו

 .ומותל וםרגל

 ןולל אד שחיומ, ביםנולל אצים שפע

 תקפלה רומקכרבעב משויש,ולעתה

 דוביעב בושר חמוו חיום הה, ויםיננאט

 .יםמים בדימעם לתיכפהבת וורוע

 עלותן הולל אצים שפ, עןו כמכ

 .יודל הים שביכרד החאכ ושמיש

 ציםפיו עה 20-ה האמת הילחד תע

 ם. געבצית הישעתב בחרש נומישב

 קלחם בהים בשמתשין מיד, עםיוכ

 .היעבצי היכלהתמ

עפצים בשלים של אלה ארץ-ישראלית עפץ של אלה אטלנטית 
צ ילום: שרה גולד, אתר צמח השדה

לטבע הדברים הנסתרים מהעין:
נסו  צדדים גלויים וצדדים נסתרים.

צדדים נוספים גלויים ונסתרים  לתאר
אילו תכונות באדם גלויות  בטבע.

 ואילו נסתרות? 

 הצעה לדיון

צעיר מעצי אלה, אלון, איקליפטוס או כל צמח אחר. קטפו עפץ
את העפץ והתבוננו בו בזכוכית מגדלת.  נסו לפתוח

מה אתם רואים בתוך העפץ.  תארו
 האם העפץ מאוכלס בחרקים? 

 הצעה לפעילות

עפצים ופירות של אלה ארץ-ישראלית
צילום: שרה גולד, אתר צמח השדה

 ם /יניינעכן הותה לרז> ח

צילום: שרה גולד, אתר צמח השדה



  

 
 

   
 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 ןאורו היינאור

 הבוה טיירטא פיה היינרוא
 תצובקת לכייש, הלכאמל
 .עבהכו תוירטפ
 עקרקוי בצה מלים שרוקך הרעמ

 לעה מלע שבוכץ הציף מרוחו בילאו

 יםחמן צינת איורט. פהמדאי הנפ

 .ןנוזת מן אמצעת בורציין מינאו

 ציםוחנים הינגרואים הרמוחת הא

 רומקמ לותבמק ןהןותחתפתלה

 ותרעיב דלהג היינרואה .יצוניח

 יםמייקתן מרואין הבה לינבים ונרוא

 ירו: ק(יתדדת הולתה )זיובמיי ססחי

 םק עודע הגמים ביוציה מירטפה

 לתבמק איה םכרדש ,ןרואה ישרשו

 תיטלקץ בעת ליעיסיה מירטפ. הןוזמ

 ןרואם ה, גך. כעקרקהים מלרינמים ומ

 .יםרשכים נאציה יוינרואם הגו

 .יםגבת נועצמת באוברתת מיונרואה

 ,יהרפך הילהתלר שצום תינים אגבנה

 יאא תל, איםערי זלעים בחמצו במכ

 תאשונה הבשכ. היםדחיויה מיבר

 ןותחתו הקלחת באצמים נגבנת הא

 הרוה ציה יש לינרו. באעבוכל הש

 ,תורחת איורטפבד שוע, ביתגופס

 ןיתנה שלו אמכן )יוינפמה שגמודל

 המקרים בגבנים הויצ( מקושת בונקל

 .םידפ תהורצש

 ,רבמצש דדוחר ביקע, בםשגר החאל

 תוריעת ביונרות אולקא בוצמן ליתנ

 םינאת שומוקמ, ביםריען צרוא

 קלקלע חבון כה. יש לידים מלצומ

 15-5 יןע בן נרטו, קםוו חעבצ, שעגמל

 רשא. כהבהבהיה צירטפל הג. רמ"ס

 בוש, חריעת ביורטט פקלים לאציו

 יד, כיםסונים משנם אץ עיעיתהל

 .להיכאל מותיאמת ןמה לויאתדעל

צילו ם: ארכיון  קק״ל  צילום:  depositephotosאורנייה  עץ  אורן 

אורניות

 רקמה ספוגית

depositephotos  צילום:

מציבים אתגר שבו מודרך בעל ידיים תלות הדדית:
קשורות צריך לכוון )מילולית בלבד( מודרך שעיניו 

מכוסות, שיביא אליו שקית של סוכריות ויפתח אותה. 
 כך שניהם יוצאים נשכרים ואוכלים מהסוכריות בשעה 

 שכל אחד תרם משהו משלו, שהשני לא יכול לתת.

 הצעה לפעילות

 ם /יניינעכן הותה לרז> ח



   

  

 
  

    

 

    

    

    

    

     

 

     

    

  

 

     

     

     

    

     

 

 

 

 

     

 

      

 

     

     

     

 

 
 

   

  
 

  

  

 םיולכא םילבורצטאו דותולח

 היוניכת ברכומ, ההדלוחה
 קנוי אי, השורבכ, עיממעה
 .םיירבכעת החפשממ
 דותרשיההרושכבהדועי דהולחה

 ,שלוין פו מה. זהלן שפודא הציו

 דםאה לותיעפ ותבקעב ץפושה

 .וצתופת וםחלת וץחמשרזואל

 םינימ ותקחדו ,ותברמת דותולחה

 םייותמעמש םיזקלנ רמותוגו םירחא

 לותחמ ותריבמע ןה .הביבולס דםאל

 ילעל בים שנוים שינת מודיחמכו

 לכב וםיכ צותופנ דותולחה .םייח

 ןוה ,הקיטקראטנאב טמעל ,שותביה

 .יםינוריים ערוזבא קריעב תבורתמ

 הפידמע ךא,ולכה לתכוא דהולחה

 לאשריבןאור תועריב.ינוחצמ לכאו

 דותולחה .ןרוא יערזמ הזונינ איה

 ,ףנעמה לבורצטאה תא ותקתמנ

 ,חונהליאכ חטשלמ תואו תאושונ

 ישקשת קת אומסרן מכם הש

 יםערזת הת אולוכאל ובורטצאה

 לא עוצמן לית. נווכתים בנפצומה

 יםמסרומכים הלבורטצת אה אמדאה

 דומלאשל דותולח.דותולחה של

 תועדן יוינן איהרוהו מת זוגהנתה

 ,להא ותונתכ .זה זוןמרומק צללנ

 ןפודא הציה יויברר השוב כוילשב

 טמעכש ותיחלןותא ותכפוה,ןשלה

 וןרתפה .ןהב םחלילה ירשפא ילתב

 מושיש אוה דותולח תרבדלה דיחיה

 ןזח-הרוכ ברימ :םוליצ דותולח ידי-לע מוסרוכש םילבורצטיא .עלבר

depositephotos צילום: אייזנרחולדה רן צילום:  תקתמנ דהולח
 ץעהמ לבורטציא

 ם /יניינעכן הותה לרז> ח

 האם אנחנו לומדים מהתבוננות בהורינו?
 מה אנחנו לומדים מהם?

 הצעה לדיון

מכורסמים ושאינם אספו אצטרובלים של אורן,
מכורסמים. תוכלו להדביק אליהם נוצות צבעוניות, 
ליצור  כדי  מנקי מקטרות, וכן חומרי יצירה נוספים

 מוביילים או דמויות מענינות.
 הצעה לפעילות



  

 
 
 

 
  

 
  

      

 

    

                  

 

 

 

    

 

 

          

 

     

     

 

    

 

 

 

    

    

 

      

     

 

            

 

     

 
 

 

      

  

 ילארשי ץרא וסוקצוקמ

 תילחת, בהארנ, כץראה לרדה חמינכה

 לש ואביימ הוצאתכ ,תמדוקה המאה

 ותשנב .היוטרב ןרוא של ץע-יולב

 הלחת המדוקה האמל הש 70ה-

 יחשטב מהינכה של צותרפתה

 .איגר העשר ביעו במ, כיםבר ריע

 התוב אציף היקהב החק רזנה

 עוטנר היעב הוציעי בזכרם מרוגכ

 דתדמומת דציכ .ולוהינבו לארשיב

 ?מהינכה שטותפתה םע ל"קק

 קשמח מויתא פיית הריקעה היטשה

 ןרוא של טוענה רעיה יחשט ולהילנ

 מןזב רעיה לוליד ,רמלוכ .םיושלרי

 יםנרואל הים שוכמנים הפנעם הוזיגו

 .םיריעצה

 ,ךים לכמרוגד החיו אה המינכי הקזנ

 ,ותוונגמ ותעיטנתלטע להחהל"קשק

 .יםלי עבחצים רם עת גוללוכה

 כנימות

 לנדקה מיבר צ": דםוליצ ילארשי ץרא וסוקצקמ

 ןלוג רמוע :םוליצ וסוקמצוקב ועגנ ריצע ןרוא ץע

נסו לזהות את פגיעתה של כנימת המצוקוקוס הסתובבו ביער,
 ולהעריך מה הם גילאי העצים שבהן הכנימה פוגעת. 

 כיצד תוכלו להסביר זאת?

 הצעה לפעילות

 > חזרה לתוכן העניינים /

 איי הלארשי ץרס אוקוקוצמ
 תרדסק מרחן )גת ממינכ
 תפקות, ה(םייאשפשפה
 םילשורן ירוי אצר עקיעב
 .םירוגבומ םיריעצ
 דימ( עיאסירפקה )יטורן ברוא
 .המינכת ליסחי

 הלשהפהיפג את הירדחמהימנכה

 ףוגים במל הה שלבוהת הורוצינל

 םיונפנע שותבייתלה מתרוגו ץעה

 .ציםעת התומתלךכתקבועבו

 תוריע, ליםריישים הקזנף לסונב

 יםקזים נרצוה נמינכים בעוגנה

 תוישגרים באטבתמ, היםפיקע

 ותירטפל ותרעיה של תרבגמו

 בם רדח אוכך ברו. יש צתופירשלו

 יםעוגפת הוריעל בופיטים לבאשמבו

 .דושםיחול

 הצעה לדיון
אילו מינים פולשים אתם מכירים? כיצד מהם מינים פולשים? ⋅ 
הם פוגעים במערכת האקולוגית בארץ? כיצד הם מגיעים

 לארץ? כיצד ניתן למנוע מהם להיכנס לארץ? 
שבו גדלים מינים שונים של עצים, מה היתרון של יער מגוון, ⋅ 

 על יער שהוא חד-מיני, חד גילי כמו יערות אורן ירושלים.
 מהם החסרונות של יערות מגוונים לעומת יערות חד-מיניים?



  

 
 

  
 

 

 

 

      

 

 

 

       

         

 

 

      

     

     

 

   

  

     

     

      

     

 

 

    

 
 

   

 

 

   

 תורעיב ״תובורח״ו םיבורח

 דילפשריהיבא:םוילצ בוחרה ריפ

 קודצ הרינ :םוליצ יוצמ בורח

 דלוג הר: שםוליצ בורל חת שיכרה זחירפ

הוציאו מתוכם את הזרעים והתבוננו אספו את פירות החרוב, ⋅ 
בהם היטב )אין צורך לשקול אותם(.

 האם לדעתכם לזרעי החרוב משקל דומה? מדוע, אם כך, 
השתמשו בהם כיחידת משקל?

האם עץ החרוב, שלידו אתם עומדים, הוא זכר או נקבה?  ⋅
תוכלו להתבונן מתחת לעץ.  אם העונה איננה עונת הפרי,

 הצעה לפעילות

> חזרה לתוכן העניינים /

 םירוזאץ בופי נוצמב הורחה
 דק עוריץא עוה, וץראם ביבר
 י.תיב-וד
 ,יתבקה נחירי פלעצים ב, יש ערמולכ

 החירי פלעים בצעי ורים פנתונה

 יםבורח. הירים פנתום נינא, שיתרזכ

 תוריפת האר ובוטקוים באחרופ

 דוע וסטגואףמסו לחהףסואלןתינ

 בורחל הים שילמרת. הרבמבות נילחת

 יםבוטד וואים מקות, מיםכרואמ

 ירפת הרול צשו בן ליתו נמ. שלכאמל

 שביאושה משום יולאואברחתרצוכ

 .דואמ (ברח)

 תמדוקה האמל הש 50-ה ותשנב הפילקה בסוב מכורחי הרל פע שרזה
 הוונכ וךמת ,םיבורחל"קקהטענ יערי זה כנעטל הש. בהקלחה ושק
 ותרפלהזונתרומקכירפב מששתלה למשק ילעבו זהל זה םימדו בורחה

 ידוליג.חצל אל וןיערה.בלח ותבימנה דםקימיבםהב משושתה,מהדו
 חצלמו זוןמרומקכוררבתה דהש הארקנ דהיחיה.הטנקלמשק דתיחיכ
 ןית. נורתוב נורחי העטל מב, ארתיו "טארקוי "ינכר הזגן נאמכ" וטרוק"
 ריע, ביהניטרק בראפם בהת מוניהל .יםמוליהללמשק דתיחיכ

 .םיפוסנ מותומקבו מןשןב

דו-ביתיים? אילו? האם אתם מכירים עצים נוספים שהם ⋅
אם אתם מעוניינים במטע של עצי חרוב,  ⋅
 כמה עצי נקבה תשתלו וכמה עצי זכר?

 הצעה לדיון



    

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

 

 

 

 

  

 

  

  
  

    

   

  

 םינוראתועריבהיפלקתוישויפח

 םיקרן חה הפילת קוישופיח
 רוזחמר מכיק נלחם שינטק
 ךותם בייקתן מהלם שייחה
 .ץעע הזג
 תיושופיל חים שבים רינים ממייק

 לים שרגובים הרזכ. ההפילק

 ישקשין קל בים ארדות חיושופיחה

 "תוגוודזת השכלים "רציי, מץעה

 רחא. לתובקנת היה אלים אינמזמו

 תוילחת מורפות חובקניה הרפהה

 ותונכמ להא לותיחמ.זעגהךרואל

 .ציםיבת הת אוילטן מן ההב" ותיורלג"

 יםרצצים יויבהים מעקובים הלחזה

 מותקרמ םיזונינ ןכו םמשלה לותיחמ

 .ןהים בעגופץ ועל הה שלבוהה

 םלוגן המע וזגים במלגתים מלחזה

 .ותרגוב ותיושפיח של דשחרדו עוקב

 תושרד למועי הריקעי העצמאה

 ינפם ממצל ען עגהי לדצים כעה

 םה, שףרשא הוה הפילקת היושופיח

 יקזמת הרידם חוקמים בישרפמ

 .(6'מעו ב, ראהבחרהל)

 הפילקת היושופי, חיםבים ררקמב

 ציםף עקות, הינשיק מזמת לובשחנ

 ילעצים בר עמול, כהקעים בויצמה

 ועגפנה שלאו כים ארובים שפנע

 דיקפן תה. יש להמודש וכא, משביומ

 הנושאריה הלוחן ה. העבטב בושח

 ציםל עק שוריפת הה אילחתמה

 תת אורצן יו. הותו מו אשלחנש

 יםעזגבה ופילקים בנושארים הרוחה

 יםרחים אקרחת לורשפאך מוכ

 תשרשר את ךישמהלוהימנפ ורדחל

 םירזחמו וקריפה לךמהב .וקריפה

 בוסטורפ סכלא :םוליצ ןרואל הה שפילקת הישופיל חה שירלג

 ם. עציםעי העזגים מלרינע מקרקל

 תיושופיית חיסולוכר אשא, כתאז

 איים המוצים עדממה ללדה גפילקה

 ריעל הו שמיום קצת עת אנסכמ

 .קיזלמ תכופהו

 דולהגה הפילקה תיושפיח
 שוברל הש
 בוסטורפ סכלא :םוליצ

 הפילקת הישופיל חה שירלג
 ושרבה של דולהגה
 בוסטורפ סכלא :םוליצ

 לל שחזת הוחתפהתם בינום שיבלש
 ושרבה של דולהגה הפילקה תיושפיח

מצאו ביער ענפים או גזעים עם גלריות של חיפושיות קליפה.
האם תוכלו למצוא דמיון בין דגמי הגלריות?  ציירו אותן.

 הצעה לפעילות
צילום: אלכס פרוטסוב

> חזרה לתוכן העניינים /

 חיפושיות הקליפה הן למעשה ה"סניטרים" – 
פועלי הניקיון של הטבע. האם תוכלו להסביר את האמירה?
 האם אתם מכירים בעלי חיים אחרים בעלי תפקיד דומה?

 הצעה לדיון



  

 
  

     

      
      

     
   

     
 

    
    

 

    
    

    

     

               

   

   

   

  

     

 

 לק"ק תורעיב תורווכ

 לן שיא מיש הבדת הרובד
 .תיתרבה חרובד

 יפלא ותמנל ולותכי םירובדה ותבמוש
 הר לשה אלכה יש מבשול מכ. ביםטרפ
 הבמושב דהיחיה איוה ,תיסחי דולג ףוג
 .ותרפמו םיציב של טלהה ולתכי לתעב
 ", תולעופן "ת הרווכים ברובדית הברמ
 ,זוןמףסויאמוכ,דהובע ותצעבמה
 .מהדוכו דותוולב ולפיט

 תקבאמף ווצת מונוזיים נרובדה
 ןינר בשקתת ללון יכהיש לים וחרפ
 תואצמיל היע עדוהלן ומצין עבל
 ,דחיוד מויקת רועצמאן בוזר מוקמ
 תובים ררובת דויעגיו מתובקעבש
 תונוזין נהי שדך כו. תיםחרפץ הבקמל
 הקבאי הרגר. גהקבאהת השחרתמ
 ים -נקבאהים מרבעון מפוגים בספתנה
 ילעל ה, אחמצל הי שרזכין המר הביא

 תרשפאתך מי וכבקנין המר הבי- א
 תרוב. דירפת הוחתפתהיה וירפה
 לי שריקעיק הבאמא היש הבדה
 לה שקבאהא הל. ליםיאלקים חלודיג
 יםילחתיו מא הת לוריפים הרובדה

 ותאלקחל ןותבישח ,ךכ שלב .חתפתלה
 .דולהג להכלכול

 םרשט ותבימס ,ותונחראהםישנב
 דואמ מהצמצטה ,תיפסו וררבתה
 רצייי לד. כיםרובדית היסולוכא
 תעטול נ"ק, קיםרובד״ להערמ-ירכ״

 יהתוריעים בבים רינפוים צחישצים וע
 ךוסמבדימעהלםיאורבדלתשרפאומ
 .ותרווכםהילא

 יםטלובים הינפוצצים העי הגוסד מחא
 .טוספילקיאה אוה תוטענ ל"קשק

 יםסוטפיליקאי הינל מל שודגם הנורית
 רשא, כיותסם בתחירד פעוא מוה
 ך. כיםחרוים פטעור מי בחרפ
 תופוקתם בש גבדר הוציר ישפאתמ

 תחירפמ קפמוה שבדה .החירפב דלות
 עב, צםעל טעא בוס הוטפיליקאי הינמ
 לה שלאים מנוש, היםידוחיה ימוראו

 ר.ב יחרפ

 תוריעים בעיטס נוטפיליקאף לסונב
 ,ףזי: שןוג, כיםפסוים נינפוצים צע
 ומ, כיםחין ש, וכשרוחיל הלד וכקש
 .םהרבא חיוש ווהרמ ,ןרמו

 לק״ק ןויכרא :םוליצ סופטילקית אחירפ

 םירובת דוציי עקנפו מיה עלניגמת השובלתי בארובד
 ירוח לאיכמ :םוילצ

קק״ל ארכיון צילום:  רוקמס הופטילקית אחירפ

 אפס ןולאקב :םוליצ סופטילקיח ארפ ירוח לאיכמ :םוילצ סופטילקית אחירפ

על נטיעת העצים הצופניים על ידי קק"ל? מה דעתכם ⋅ 
האם זו דוגמה להתערבות "מועילה" של האדם בטבע?

גורמת לנזק  התערבות האדם בטבע חשבו על דוגמה בה ⋅
ודוגמא בה התערבות האדם יכולה לסייע לשימורו.  לטבע

 הצעה לדיון

חפשו גם אם לא, מעניין לעקוב אחרי דבורה. ראיתם כוורות ביער?
באילו פרחים היא מבקרת? האם היא מבקרת  ונסו לראות דבורה בשטח

 בפרחים ממינים שונים או רק במין אחד של פרחים?

 הצעה לפעילות

 > חזרה לתוכן העניינים /



 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     

     

 

 

 

               

 

 

     

 

      

 

 

 

 

                             

   
 

  

 עץל עץמ

 תובכרות מוכרעם מת הורעי
 המר מתוה יברם ההש ביו

 .ןיעה לארנש
 יםביתים נמייקתה ממדאת לחתמ

 .ציםעין הים ברשקמים היגוליוב

 תיורטי פדל יר עצור נשקה

 יהרטפין הים בסחיהת )יויטרויקמ

 ושוריו פיקה - מזירויקים מארקץ נעל

 ין. ב(שרוו שעמשה מזיו רילאיה ורטפ

 יםסחים ימייקתצים מעת ליורטפה

 יםרדוחיה הרטפי הרו. קתיודדל הש

 מותיחמפ של טהילקםירשפאמץלע

 יםלרינל מבקץ מעו הילאח ומצהמ

 ונרזכו הת זרבוחב. )יהרטפר היטפתמ

 יןר בשקת הה אזירויקמא לגמודכ

 (.היינאורהו ןאורה

 יםרבוית עיטרויקמת השרך הרד

 .יםפסוים נלרינמן ומחן פוגים כרמוח

 הלודה געפשת השרך יש לל כשב

 םתודירל ש, עציםעל הל שודיגל הע

 רשק. הםהלת שורחתר השול כן עוכ

 ך, איןו מתואצים מין ער ביקעים ביק

 דצי. כיםנוים שינמצים מין עם בג

 ציםת עורמל צע? מרבדק הדבנ

 ררחום שכרת דורוו צינבצוים ההובג

 בוקלע ןתינ.מןמסו יצנחמ דו מןחפ

 חמצה ךרואל מןמסוה חמןפה ירחא

 ידילע לטקשנ חמןפה.םישרשווה

 יושרושם בגו וכרול אא לכצמץ נעה

 הביבסים ברחצים אי עשרושם בו גמכ

 יח כוכך הן וכמחפת הו אעביא קלש

 .יםנושצים העין הברבעי מביתיש נ

 ויםוהים מלודצים גי עכ אצמנ

 ך ישל כשבים ורמור חבעמד לקומ

 תכרמעהבצוייבהבר ותבישחםלה

 םהלה שיתר. כריעל הית שגולוקאה

 דע.תכרמעל דולג זקלנ וםרגל ולהכי

 תובישחל הע עודד יואט מע, מהכ

 ריעל הה שיקמינדה בזירויקמל הש

 ופוא מת ליויטרויקמת הותשרהו

 .ןאמלוב

האם כל העצים ביער בני אותו המין הם בגודל אחיד? ⋅
האם תוכלו לזהות עצים הגדולים משמעותית מבני מינם?  ⋅

האם תוכל למצוא בסביבתם את הצאצאים שלהם?  ⋅

 הצעה לפעילות

מיקוריטי העץ תפטיר שורשי

 הטינמג אוסה מירל פטר שיפטת
 חמצ ישרשו תצולק ביבס

 יהדפייקו:םוילצ

יושבים במעגל תקשורת מתחת לפני השטח - משחק זרם:
ונותנים ידיים מאחורי הגב. מעבירים זרם )לחיצת יד ארוכה( 
מי שקיבל זרם  לצד אחד של המעגל ואחר כך לצדו השני.

 בשתי ידיו – פסול.

הצעה לפעילות

חשבו האם יש יתרון למעבר פחמן בין עצים שכנים? 
 במידה וכן מהו היתרון? האם היתרון הוא ברמת 

 הפרט או האוכלוסיה? הסבירו.

 הצעה לדיון

 לקריאה נוספת והרחבה:

 עצים מדברים קק"ל / אתר ״חלון ירוק״ של קק״ל

 הרצאתה של סוזן סימרד ב- TED: ״?How trees talk to each other״

 ם /יניינעכן הותה לרז> ח

http://www.greenwin.kkl.org.il/features/short-and-interesting/talking-trees/
https://www.ted.com/talks/suzanne_simard_how_trees_talk_to_each_other?utm_source=newsletter_weekly_2016-07-23&utm_campaign=newsletter_weekly&utm_medium=email&utm_content=talk_of_the_week_buttonhttps://www.youtube.com/watch?v=dRSPy3ZwpBk 
https://www.ted.com/talks/suzanne_simard_how_trees_talk_to_each_other?utm_source=newsletter_weekly_2016-07-23&utm_campaign=newsletter_weekly&utm_medium=email&utm_content=talk_of_the_week_buttonhttps://www.youtube.com/watch?v=dRSPy3ZwpBk 


 
  

    

     

  

 

 

 

 

      

     

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

    

 

 

 

 

    

 

                

  

 

    

 

     

      

 

      

  

      

 

 

                             

 

 

 היגולוונרכורדדנ

 הטיא שיה הגיולונורכורדנד
 ,ץעיל הת גיעבקת בקסועה יתעדמ

 ותצעמאב וותחתפתוה וייח רופיס

 ושוריפתיווניב וןרדדנ)וזעגב ותעבטה

 (.מןז שווריס פונורץ וכע

 ציםעע בזגך התחים בננובתמשכ

 תויוצמת הועבטין בחבהן לית, ניםבר

 האצון תה הלת אועב. טוך זותו בז

 תעבל טכץ . בעל הו שתחימל צש

 ריהבה רזויאה .ההכ רזויאו ריהב רזויא

 ןפדו ידקוםידולגםיאמת בכרמו

 ,החימצת הנוית עשארים ברצונה

 יםאתב מכרוה מהכר הוזיאו הילאו

 םיוסים ברצונן הפוי דבעים ונטק

 לשין בעה לארת נעבטל הוב. גהנועה

 ןפוי דבים ענטקים האתין הל בדבהה

 יםלודגים האתין הבה לנוף עול סש

 תנוית עשארו ברצונ, שןפוי דקד

 לכב תצרונ בולר .תבקועה החיצמה

 תעובטה רפסמש ךכ תחא עתבט הנש

 .ץעל הו שילל גד עיעמ

 :הבחרהת ופסוה נאירקל

 ל״קל ק״ שקורן יולחר ״תץ / אל עת שועבט

 יםוירשים הצעק בת רורצות נועבט

 םיררועמתו,השנמה לקח מהדרתב

 םרוקה מלצים א. עהחימצת הנועב

 יןים בלדבים המיים קהים ברוזיאב

 ציםל עים שינ. יש מהנשת הונוע

 ומת כיותנת שועבים טרצם יוינאש

 ןתיונ ,מהושק טוספילקא משלל

 תויטת שועצמם באילת גך אראתל

 .ותרחא
 depositephotos:םוליצ

 ?תועבטת הורפסה ממ

תועבטץ - העל הל שודיגב הצק »

 בורן לץ העע הזך גתחת ביומינפה

 ותיצוניחה ותעבטה לויאו,ותבחר

 ךל כד עיעמה שמ.רתת יוורצ

 םועוותריצעברמה דלגץעשה

 .רתי יויטו אלודיב גצו - קתורגבתה

השנ לע דותימע ותבחר ותעבט »

 ,יםה מברל הביץ קעהשה כמושג

 לע דותימע ותרצ ותעבט לויאו

 .נהחוש נהש

דותימע זעגה בחור ךתחב ותצלק »

 יםיקזת מיעגל פו כ, אתופירל שע

 .לותחמוא

האם יש לו טבעות חפשו בשטח שסביבכם גדם של עץ. ⋅ 
שנתיות? במידה ויש לו טבעות, האם תוכלו לספור אותן

ולהעריך את גילו? )לפעמים קשה להבחין במספר המדוייק 
של הטבעות השנתיות, תוכלו להעזר בזכוכית מגדלת(. 

⋅ האם מהחתך בגזע העץ ניתן ללמוד דברים נוספים על 
מהלך החיים של העץ? האם תוכלו לדעת על פי החתך בעץ 

 מתי היו שנים גשומות ומתי שחונות?

הצעה לפעילות

האם כדי לדעת מהו מספר הטבעות השנתיות יש  ⋅
נסו לחשוב על שיטה חלופית.  לכרות את העץ?  צורך

ערך שימושי? האם למחקר דנדרוכרונולוגי יש ⋅
 במידה וכן נסו לחשוב מהו.

 הצעה לדיון

 ם /יניינעכן הותה לרז> ח

חתך בגזע עץ אורן.

כל זוג טבעות )כהה ובהירה( 

מייצגות שנה אחת 

http://www.greenwin.kkl.org.il/features/forest/trees/tree_rings/


   

 
 

 
 

 
 

 
   

 
 

     
 
    

 
    

 
     

 
 

 
    

     

     

  

   

    
   

                             

    
  

      
     

     
    

 םיצע לש םיערז ףוסיא

 ל"קק לת שולתשש מולשב
 זכרמ, בןופצת בומקוממה
 יליתת שם אילדגם מורדבו

 העיטנם לידעוימם היצעה
 .ץראל הכל ב"קת קורעיב
 245 ה מ –לעמל לקה קעטם ניוד הע
 רפסת מ. אלארי ישבחרצים בן עיוילמ
 לותמשתב םידלגמש םילישתה
 רויעית הקלחת מעבום קינת מאו

 יםלדוגים מילתשב הו. רל"קל קש
 ורדמישאנ םיספאו תםאוש,םיעזרמ
 וית אילצי עע" מתולתשמים וערז"

 יבחרב ותרפזוה ותמנמסו ותלקחמ
 ילעצים בם עית הילצי ע. עץראה

 וןגכ ותחבמשו ותידוחיי ותונתכ
 ,שביות לודימ, עיםיקזמת לודימע
 ףסויא.מהדוכורימהוףוזק חמויצ
 ידה כשעה נלצים אעים מערזה
 ציםער הודוי שיכסת היל אדגהל
 תונוכל תעיה בל יהארישבא בה
 םיפוסאהשנה לךמהב.תורחבנ

 :הבחרהת ופסוה נאירקל

 ,רעזל רעזמןורטסבהייפלצ
 .דוהק תא וקרס

 :ל"קק לותמשתוםיערזרדומלעתפוסנהאירלק
 ל״קק רתאב ״לותמשתו םיערז רדומ״ דמוע

 :ל"קק לותמשת לע הבחרוה תפוסנ האירלק
 ל״קק רתאב ״ל״קק לותמשת״ דמוע

 הישמד חה עעבראר כודמי השנא
 יינמ 250-ים מכלבורטצאת וורין פוט
 של שלהבהה ידמועל םאתהב .םיחמצ
 יםלבורטצאהת ווריפ. היםנושים הינמה
 תרזעצים בעהמע וקרקהים מפסאנ

 .יםדחיוים מלים וכפונ, מתומלוס
 זכרמים ליעגת מוריפהים ולבורטצאה
 םיה שמחית נבל ב"קל קים שערזה
 ןוי טנד שי עצחן וום טהים מקפומ
 רדוסן מפוים באנסחואה מל. איםערז
 לע רוריק ולותכמב ותגייומת ותישקב
 יתב. מםהלת שיוניוחל הר עומשת לנמ
 םת שולתשמים לערזים היעגיה ממחנ

 יםילתשת הים אלדגמם ותוים איטבנמ
 .תוריעה ביעטנד לע

 םיפסוו אתרזעש ביבכעף הונם על מידמום עיעלופ
 םיהובם גיעצם מילבורטצאם ויערת זוריפ
 יינ׳ג:םוילצ

 לק"ק תולתשמב םיליתש לודיגו

שמעון לב צילום:  םיושלריןרומא םילבורצטאףסויא
 שיבכע ףומנב מושיש וךת

 ן לבועמש :םוליצ ףזיל שם שיערת זפקה

 ן לבועמש :םימוליצ םיערזת הפקך הילהת, בףזיל שת שורית פפיטשן ווימ

מעצים ושיחים המצויים בסביבה, איספו פירות וזרעים שונים ⋅ 
או כאלה הפזורים על האדמה. נסו למיין אותם לקבוצות. מהם

הקריטריונים על פיהם מיינתם את הפירות והזרעים? 
פירות או זרעים אלה? כיצד מופצים האם תוכלו לשער ⋅

 הצעה
 לפעילות

איסוף זרעים על ידי אנשי קק"ל נעשה לרוב מעצי
באיסוף זרעים מעצים אלה?  מהם היתרונות  עילית.
לאיסוף זרעים מעצי עילית?  האם קיימים חסרונות

 הצעה לדיון

 > חזרה לתוכן העניינים /

http://www.kkl.org.il/afforestation-and-environment/afforestation/afforestation-professional-units/seeds-and-nurseries-section/
http://www.kkl.org.il/afforestation-and-environment/afforestation/kkl-jnf-nurseries/


 

 
 

 
 

           
          

 

הבלוטים שנשכחו עשויים לנבו ט. 
גם הזחלים של החיפושית חדקונית  

הבלוטים ניזונים  מהבלוט. החדקונית  
מטילה את ביציה בתוך הבלוט, אך  
הזחלים המתפתחים אינם פוגעים  
בעובר. עלי האלון קשים, קוצניים  

ומכילים חומרים כימיים המקשים על  
עיכולם, אבל בכל זאת קיימים בעלי  

חיים הניזונים מהם, כמו: אייל הכרמל  
שנכחד  מהארץ  והושב לכרמל  וכן  

זחלים  של  רפרף  האלון  וטוואי  הא לון. 
במקרים אלו, בשל כרסום העל ים, 

נפגע  העץ. 

 
    

 

   

  

    
      

   

   

 ?ץעת הל אכוה אמ

 ןזח-הרוכ ברימ :םוליצ ימצו לוןא

 ינרבוע

 :ימצו לוןאילוטב
 ,לולפוס לוטב-למאלש ןימימ
 ררוחמ לוטב ,סםרוכמ לוטב

 לוטב

 PIXABAY:םוליצ

 תוכרעמם ביבושחהם ויטלובם הימזינגרואהם מם היצע
 .םימייקתם מן ההבת שוגיולוקאה

 ןילמוסי גחל ית שפעוסת משם רמם עמיייקם מייי חלעבלם שיבם רינמי
 .הנגהה וייב, רןוזו ממ, כםמויקם ליינויחם היסיסים ביכרם צתרזעם ביקפסמו

 יםנוזינה יש .יםילפב הלוכ תיושופיחמ לחה ,יםצעמ יםנוזינ יםבר יםיח ילעב
 .ץעה של רביאלכמטמעכ שהמעל;םיחרפמה ,ותריפמה ,זעגמה ,םילעמה

 .עגפם ניקרפל, וונמן מוזינם שייחל העי בדל יל עמגותץ מעם היתיעל

 ילגי סער :םוליצ

 ןזח-הרוכ ברימ :םוליצ ןזח-הרוכ ברימ :םוליצ

 ?ןולאהן מוזיי נמ

מהאלון  המצוי, הגדל  בחורש באזור  
הים-תיכוני, ניזונים בעלי חיים רב ים. 

מהבלוטים )שהם הפירות  של  הא לון( 
ניזונים עורבני, יערון וגם חזירי ב ר. 

לרוב הם אוכלים רק חלק מהבלוט  
ואינם פוגעים בחלקו של הבלוט  

המכיל את העובר שממנו יכול לנבוט  
עץ חדש. בכך הם עוזרים בהפצתו  

של  האלון. כמו  כן, היערון  נושא  
חלק  מהבלוטים למחילה   שלו, שם  

הבלוטים קולטים את לחות הקרקע  
ונובטים. העורבני מטמין מזון לעת  

מחסור. את הבלוטים העודפים  
הוא טומן בקרקע ומכסה באדמ ה. 

ר בריזח depositephotos:םוליצ ןורעי

האם תוכלו לראות פעילות של התבוננו היטב בעץ האלון.
בעלי חיים בעץ או בסמוך לו? האם תוכלו לזהות עלים 
 מכורסמים? בלוטים מכורסמים או בלוטים עם חורים? 

 האם תוכלו לשער מיהו בעל החיים שעשה זאת?
 הצעה

לפעילות
 ם /יניינעכן הותה לרז> ח



 
    

 
 
 

     
 

    
 

 
 

 
 

    
 

    
 

 
 

      
 

  

 

 

    

  

    

 ?ץעת הל אכוה אמ

 ?הטישת הה אליי כמ

 ציםעי הגוסד מחא איה היטשה
 ןאופבהבערבםיחומצהםידדובה
 לם שלג שראך מל כש, ביעבט
 תורשעה ווי בלת יםיי חלעבים וחמצ
 .הנמים מנוזיים נמזינגרול אים שינמ
 ,םילעמהו ותריפמה זוןינ בגנה יבצ
 יםרבוס עעוא לוהים שערזהק מלח
 םישרפמוו שלו ולכיעה תכרמעב
 תכרעמר בבעמ. היםללגם הו עפוגמ
 היטש. הםתיטבת נר אשפאל מויכעה
 יל ִל ְח ַ, ּכרפרפ. היבצם הך גת וכמרתנ

 תיק אבאמף ווצהן מוזי, נהיטשה
 ,יםיטשית הנונב, גהדציק. היםחרפה
 םיליכמה,למוהמהוףצומה הזונינ
 תמרותהינך א, ארוכל סה שובז גויכר

 ,שתימשו תיללעע,ולגרחה.ץלע
 יםלחזם הך ג, וכהיטשי הלען מוזינ

 ינש. ביםיטשץ הוקשש עעל הש
 .ץעים בעגוים פיחי הלעו בלים ארקמ
 ,טהישהילמע זוןינבצה דוןרחםג
 יםערזת הובים רמעים פיוציו מללגבו

 .םתצפהיע ביס, מהארנ, כאוהש

סלילנית קק״ל שיטה ארכיון  צילום:

הצב depositephotosחרדון  צילום:

 יןיטשיניו רימא :םוילצ םיטישה תינונבג

 ובטרל בייא :םוליצ בגי הנבצ ילגי סער :םוליצ וץשקע

במקרים רבים אורגניזמים המצויים בקשרים ביניהם נהנים
מהקשר, כמו לדוגמה ציפורים הניזונות מפרי העץ וכתוצאה מכך מפיצות 

הדדיות. האם תוכלו לחשוב על   את זרעיו. יחסים מסוג זה בטבע נקראים
בין אורגניזמים שמתקיימת בהם הדדיות?  קשרים נוספים

 הצעה לדיון
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 עבטק היחי בוליבש ופוי נתרוש.1
 תרשוי מפור נוזחשר וומיש.2
 תוסיוה וכימת יתרוש .

 (ןמחע פובי, קינושאר רוציי)
 ידחוייי הגולויבן הווגמה בכימת .4

 לארשיל
 להיהלק ותילכלכ לותועת.5

 (תרויי, תץ, עהרעמ)
 םימע ורקר קומיש .

 (םיר מודי, חערקף קחת סעינמ)

 ףונן הוויגב ווציע .7
 םיחום פתיחטל שרה עימש .8
 י״י אצל עע שבטה לבשהה ונגה .

 לודיי גתל בי שגולוקם אוקיש .10
 םיעוגפ

 םוהי, זשרעץ ליי חרוזא.11
 םייפום ניעגפמו

 עבטר לוביצל הה שקיזת הלדגה .12
 םהילרה עימשך לוניחר ועילו

 ףרוך צוחנם ול אסיגת יאר ממאר מיצקת עריה לוהינ תרות

 השיפה תגיצמ 2014 תנשה במסרופל שארשיר בעיל הוהית נרות
 .לארשי תורעיא למייק רבה ורטן מווכול מוהינת לינכדע

 רוקמ. בםינת שואך משמח בפתתהב שכרוי מעוצקם מחוא תו, התורנע, יתרועל יוהינ
 ךלוהרך הוצל הת עונעי לדה כנושארו שארעד בוני שעוצקם מחוה תתיית הורנעיה
 יחסיע לגונרת בבוגרה הכהם הם עינרוחאם הירושע. בץר עמחום בדאל הר שבוגו

 תישונארה הבחב הרקחה בפתתע הבטהה וביבסם לדאן הים בימייקתמן הילמוגה
 ןיב בלשע לדתרת שחה אשיגה לייפיצת וירנצית הורנעיי הפלת כירתוקיה בייאר
 תוכרעמל הן שמויך קשמת הח איטבהרך לוצן היבץ לת עקפותת לכשמנה השירדה
 .ןתור אצויי הגולויבן הווגמהת וויעבטת הויגולוקאה

 הלץ את עקפותה לעדוא נת למדוקה האמת הישארל בארשיה בחלהת שרועת יעיטנ
 סוסיבת לוטישם הלו. אהקוסעתם ויחטת שסיפ, תםדאי הניעף בוני הר פנפוישל
 .ץת עקפות תורנעל יה שלועפרך הל דה עבה רדימו בנעשרץ נאת ברועיל הוהינו

 ףה חיא הרץ לאר בועייל העפם מ, גםתעפשהב, וםלועם בירחת אומוקמה למודב
 תשיפתה שנבך הותמו ורת זוקיע בל רק. עםינשם הפה עירחהה וכלף הארת שוקיבמ
 תכרעמר כעיל הוהיל נה ששיץ גומירו אקיעי שונירת שבו, עולום כלועת ברועיל הוהינ

 השבגת, הםדאחת הורות ליגולוקת אכרעי מתרון שווגת מקפסמא המיית קת ביגולוקא
 יוניפת שקשה משדחרה הות. ה"אלרשיר בעיל הוהירת נותת "ומדה בשדת חוינידמ
 לה שקיטפרקם בייתוהם מייונישל ליבוהה לעדוא ניהרץ ואר בעיל הוהיני בתסיפת
 .תרועי( הלפויטק )שממן וונכת

 יבשותת ליגולוקת אכרעי מתרון שווגת מקפסא ץ -ראת בורעיל הוהיל נל שעת הרטמ
 םיתרוישבי וגולויבן הווגמם בייולו תחתורום ודאל הו שמויקך שכרה בכך הותרץ מאה

 .לו ותקפמס (עריה) ותיגולוקאה ותכמערשה

 (:תורטמהק )פסד לעור נעיהת שכרעמי התורש

 הכימי תתוריש (רקיעבה )קפסי אתוריש סותיו יותריש תורבי תתוריש :אקרמ

 לל עארשיר בעיל הוהית נרוה תתיה אאיבמם שישודיחי הרקית עג איצהו לנרחב
 :יתסיפתי הונישת הוהת מי אתיצמן תפואת בופקשמת הומגע מברס איסב

-רל בוהינם לסוסיבם וישדת חרועת ימקהת בודקמתהמ ר -על יוהינר לעת ימקהמ 1.

 .םימיית קרועל יא שמייק

 רתיציר בקיעל בארשית בירנעיה היישעה הקסה עכרת דיאשרמ ר -עת ימקה
 לעפמו לפנום הייעוצקמהם ויירמחום היבאשמב הרי. מןיאש מ, יםישדת חרועי

 ,העיטת נוקינכ, טםיליתר שוצי, יןהיניה בעיטנת לוולנת הולועפל הולכמת וועיטנה
 יזחואם "ה הלת אולועל פחה שלצהת הניחבם לייזכרמם הידדמ. הדוער וזת עויקשה
 .םיעוטנם היצעי הדל י" עחטשרת היגס"ת וחופתתהב הצ, ק"הטילקה

 ףקי, הדגנמת וושדת חועיטנע לרקקת הודותו עמצמטצם הינשרך הואל ר -על יוהינ
 לקשמד הבוה כגרדהר בבוך עכם לאתה. בךלהל ודם גירגבתמהם ויססובמת הרועיה
 תפורת שעינ, מםוזי, גלולין דוגר כעיל בפוית טולועפה לעיטנת הלועפי מרנעיה
 םמויחת קטבאם וירגובת הרועיל הת שואירבהת ווינויחח הפויט, להייל רעוהינו

 בצמת לדמתמה הגאדד הבל, מךכי בן דים אלו. אךרוצת העם בתושדחתהך ושמתמה
 יכרל ערה עימ, ששפונת )ולעותת הר ארופן בואר בידגהם לירשדם נירנעיר העיה
 לוהינג בישהם לישקבם מן התו( אהמודכי וגולוין בווגמה בכימ, תיתליהר קע, יעבט
 םיעדית ורוטמם לאתהו בתחופתתת הנווכהר ועיה הנבב מוציעל לועפלר ועיה
 .םידרגומ

 רעיב הצמם ליביגמם הילפויטמ ה -רטן מווכור מעל יוהינב לצן מווכור מעל יוהינמ 2.
 תרודגות מרוטש מומימר לתחוח הטל שוהינל

 םילפויטהם ויצעב הצמר בקיעה בדקמתר העיל הוהית נשיג ב -צן מווכול מוהינ
 תפויפ, צירב קצי מפקשם מידדי מל פי עעדלט בעמן כפואו בעצבתם היירנעיה
 םינור שעי יחטך שכה מאצות. כםתואירב בצמם ויצעל הדו, גםיצעל הי, גםיצעה
 ןוגם כיפסום נינייפאמב, וםיאלמם מהם שידיקפת, ביפרגואיגם המוקימם בילדבנה
 .ררות בפויר עדדא סללד ויחם אילפויר טטשמו לכ, זיתביבר סשקהת וושיגנ

 ךרוצל םידעית וורטמ לם שתוביחשע לגונרת בבוגה הנבותה ה -רטן מווכול מוהינ
 רעי יחט. שהשדל חוהית נסיפת תושבגתהו לליבו, התיביטקפרה אוצר בעל יוהינ

 ,שאץ לייי חרוז, אעבי טכרל ערה עימ, ששפונם )ינו" שחטי שדועייי "ל פם עיגווסמ
 ןכר ועים בילפויטי הפואת ורויד, תיוצרר העיה הנב( מדועי וגולוין בווגמה בכימת
 תוחסייתך הוח תטשד הועיי יל פה ענושארבש וארם ביעבק, נלפויטת לפויעדר הדס
 וה זשיי גל פ. עעוצית בולבגמ" ותושיגת נמרן "וגם כיפסום נינתשמלר ועיב הצמל

 תונו( שלפויטק )שמת מוינכחת תד תומעם לייושה עווהה במום דבצמם שיחטש
 ןוצר. החטשד הועיי יל פם עינום שידוקפתם וינבמם לתוו אליבור ישת אילכתב
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 ביחרת מויתביבסת ווירתב, חתוילכלת כולעול תב שחן רווגר מעיי החטשק מיפהל
 תייסולכואד ודובץ העת הומרר מעיי הלהנל מת שוניינעתהח הוות טה אגרדהב
 .המלשת היגולוקאת הכרעמת המרם ליצעה

 יצעב היכרד בקמתמר העק ישמממ ת -ינרעת ייגולוקת אכרעל מוהינם ליצל עוהינמ 3.
 םייטויבאהם וייטויבה היביכן רווגל מת עיגולוקת אכרעל מוהינל

 לה שייסולכואר כעית הר אידגהו לגהת ניסאלקת הירנצית הורנעיב ם -יצל עוהינ
 םילדגהם ויליגת הוגלפתהם ותפויפ, צםיצעי הניב מכרי הדל יו ענייפאלם ויצע
 (םיבשעם ויספט, מםיחישץ )ערת הצותם לימרוא תלם שירחח אמוי צביכר. מםהלש

 םיצעהם מינוזינת הוירטפם וימיוסם מייי חלעו בליאם ויצערה בחתמרם הוגו כשפתנ
 ערויל א, כדועת וא. זםיקיזמרו כדגום ההלר שוצייר השול כה ערעם ליעיפשמו

 .היוצי רתלה בפרעהש כפת" נילמרונהת "חופתתהל הולסמר מעית הט איסמה

 ןילמוגי החסיה שנבהל הס עסבתר מעיל הוהינ ת -ינרעת ייגולוקת אכרעל מוהינ
 יתרוישי לחרכי האנם תם הינושת הכרעמי הביכן רים בימייקתמם היבכרומהם ויברה
 וללן הילמוגי החסל ים שמוי. קותביבסלם ודאק לינער מעיהת שיגולוקאת הכרעמה
 חפטת לנל מ. ערעיל הי שגולויבן הווגמם בייולת םיללחום מהת שכרעמי הדוקפתו

 רעיב הוציעם לירנעים הירת, חותונושם ההיתומל רת עובכרומהי וגולויבן הווגמת הא
 ,םירחם איחמצם ויצי עני, מחמות צרווצל תן שווגל מיכמב הכרו" מיפוס נפיספ"כ
 ול אילי דצי עוסית כולעח במות צרווצ. תתויבחרת מוינבתם וילד, גםילין גווגמב
 רמן חווגם כינום שיטנמל. איפונס הפיספהי מוצק רחלת כולבקת, מללם כיצא עלל
 תרוב, חםיני. מתכרעמל הב שוחשי ורלגטנב איכרמם כיספתם נילר עשנת וץ מע
 םיכוז" ועבי טכרע"ם כירדגוי מדחוירך יי עלעבכ םיהוזמם הימיוסל מודיי גתו בא
 אות היגולוקת אכרעס מסובל מוהיני בזכרד מוס. יתינת פרטיקשמב מת למושתל
 "(. ךשמתמף ויצר רעי"ר )עיל הת שיבחרמת הוירושיקהת ויתיעת הפויצררה ליחתה
 רעית בוחשרתמ( ההמודכם וירקת חפקת, מתפוירשת )ונות שופרע, התאם זע
 תיגולוקאת הכרעמל הף שצרהה וקימנידהי מרלגטניק אחלן כף הת אושפתנ
 פןואן בתוה אחקף מאר ועיד הוקפתה ונבמן לתוביחשר ביכי מרנעיק השממהו

 ןיבם לניר בשקהר ועים ביחלם הייונישהם ויכילהתל הולכר מחב אקע. מיביטקא
 ל. ע"חווך טרוי אגולוקר אוטינת "ועצמאע בצבת, מקשמת מולועפה וביבי סנתשמ
 תונגראתההר "שוכם וייעבטם היכילהתם הויקרש לדנב החרמת הר אשפאת לנמ
 ".תירעזת מוברעתהל "ה ששית גטקנר נעיל ה" שתימצעה

 הטילשה והובת גוברעתת המרה לייטנמ ת -ירעזת מוברעתהת ליברה מטילשמ 4.
 םייעבם טיכילהל תת עונעשיהת ווברעתם הומיניל מה ששיגר לעיה הנבמת ביברמ

 םיצעת הורנצל יה שיצזימיטפואי ברנעיק השממת הודקמתה ת -יברה מטילש
 לדוגת ופויפצ, הםינימב הכר, הירי קוצ" ררעיה הנבמל "ת שקיודרה מדגהה לליבוה
 יוצרת החופתתהב היתנד למציהת לנל מ. עםתחופתתהב בלשב ולל שכם ביצעה
 ההובת גרוידתת בירנעת יוברעתת הרשד, נ"(רהקבה וטילש"ו )ט בולשלר ועיל הש

 תשפתה נת זחופתתב היתנה מגירל ח. כרעיח הטל שלכ( בםיפוכם תילולי, דלשמל)
 התומן תוגם כיינאטנפום סיכילה. תפתסות נוברעתה הירחרת ארוגת וילילה שמגמכ
 "הטילן שדבא"ם כישפתד נמועה הנבת מובכרות מם אילידגמם היצת עושדחתהו
 .לוהינת הלוכיה בעיגפו

 תויגולוקת אוכרעל מ" שתימצעת הונגראתה"ר השוכרה בכהה ת -ירעזת מוברעתה
 ץומיאה לליבות מכרעמי הדוקפתי לאנתם כייעבטם היכילהתל הם שתוביחשבו
 רעק ישמ. מלהונמח הטשב הרות בירעזת מוברעתהרת לתחות הילוהיה נשיג

 םיבייחל מוהינת הרוטמח וטשד הועים יהם בילבגור מעי יחטשע בצבתי מביסנטניא
 יברב מחרן מתיר נעיי החטב שרו. ב(שאץ לייי חוו, קלהת קטילי קרוז, אלשמלת )אז
 והנבמע לגונת במיוס" מתואדי ואל "ה שלבקה ונבש הים וייעבטם היכילהתי הוטיבל
 הלוה עניר אעיל הת שיעבטת החופתתהת המגר משא, כתאם ז. ערעיל הי שדיתעה
 יפות אלעת בלכשות מירנעת יוברעתת הלקשח נטשל הוהית נרוטם מד עחה אנקב
 .ווןכמ

 תכרעמר כעיל הוהיל נה ששדה חשיה גגיצל מארשיר בעיל הוהירת נות :םוכיסל
 ". תיגולוקת אכרעי מתרוש, "ירם קדאת לולעול תן שווגת מקפסמת הבכרות מיגולוקא
 דועים לאתהה בנור שעק ישמי מדל ית עיגולוקאת הכרעמם ביברעתר מעיי הלהנמ
 ץי, חעבי טכר, עתרשו, משפוח - נטי שדועיה יעברה שידגל ה"ק. קחטשל הה שנושה
 .יתילכב תר רעיר וחק, מיתליהר קע, ישאל
 ןווגת מק אפסת ללוכיי הה כנבך הותל מבגומל וכשופן מואת בישעת נוברעתהה
 .םייקא מוהם שייעבטם היכילהתבי וגולויבן הווגמה ביול, תןמרך זוא, לתכרעמי התרויש
 .פרטל בארשיבל ולכת בימלועת הורנעיחש ברתמי ותגרדא הוך הילהתה

 ם /יניינעכן הותה לרז> ח



  

    
 
 
 

 
 

 
 

     
       

 
     

       
      

       
   

    
 

 
 

 
  

 
      
 

     
   

 
   

    
 
 

 
 

     
 

     
 

 
      

 
     

     
      

 
 

    

   
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

      
 

 

 

    
 

 
     

 
 

 

   
 

 
 

      
 

 
 

 

   
 

 

 
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
  

   
 

 
 
 

 
 

 
     

      
 

   
  

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
     

 
 

      
 
 

 
      

 תרבוחבש תולשאל תובושת

 ןתיה נך שברל דו עחשב :6'מעב להשא
 ירמוחש בומיא שלן לכולהתי הלחר את זיבדהל
 םייבון ארואן הכולהתש לם יא: הזמרה )רבדה
 הטיל שה שיתונורת, יםכתעד, לםה? מ(םייעבט
 ?היתונורסם חהמו וזכ
 םהיניב, וםייעבם טיבייון ארואן הכולהתל
 .ןכולהתי הלחזה מנוזינר הויפי - צזגריה
 קיזל מה שרבדהי לעבב טיואש בוימש
 יריקעה ןורתיה ".תיגולויב הרבדה" הנוכמ

 שותלעךרצוןישא ,ואהזו טהיששל
 עגום לפילולעה הרבדי הרומחש בוימש
 לש ירקיהע ןורסיחה ה.יבסבוב םדאב

 סוליחהחיטבמהניא יאשה ,ואה זו טהיש
 של םימימסו םירמקב .קיזמה של מלא

 לךמהב וךפלה לולע ואהיעבטביוא ואביי
 .ולשפןימלםישנה

 תוהזו לס, נרעיו בבבותהס :14'מעב להשא
 ךירעהלס ווקוקוצמת המינל כה שתעיגאת פ

 דצי. כתעגוה פמינכן ההם שביצעי האלים גהמ
 ?אתר זיהסבו ללכות
 וד אואם מיריעם ציצת עפקותהימנכה
 הנש 20-5 יאליגן ברוי אצ. עםירגובמ
 לה קימנכ. להנם ממיעגפם נניאט שעמכ

 םלה ןישא ווןיכ םיריצע םיצע ףוקלת
 .עזגה תה אסכמה הבעם עת שבכש
 ולותכי ןניא תמוינכה הבעמת םשעשהכ
 ליחמת 20 ליגך בער. בץעל הב עשייתהל
 זאף ולקתהן לוראי הצל עע שזגה
 .ףוקלת ולהכי מהינכה

 ולי? אםישלום פינם מיהמ :14'מעב להשא
 םיעגום פד הצי? כםיריכם מם אתישלום פינמי
 םיעיגם מד הצי? כץראת ביגולוקאת הכרעמב
 ?ץראס לנכיהם להע מונמן לתיד נצי? כץראל

 תובקעץ בופר השן איא מוש הלון פימ
 וםחלת וץחמשרזואב דםאה לותיעפ
 םוקמד בסייח לילצ, ומתיעבטו התצופת

 ותברעתה ללא הברתמה היילוסכוא זה
 החילצאף מ, וםדאל הת שספונ
 תער אערל לולה עזן כי. מטשפתהל
 עיגמ ואה וילשא דוליגה תיב תוביצי

 םיני. מםייומקם מינימעה ביגי פדל יע
 ותלאקחלםיזקנםורגלםילולעםיולשפ

 םתעיגפול תחדשו לותחמ תצפה דדוולע
 ועמנלידכ.שותק ותילכלכתוכשלהשי

 םיימיה קנידה למנידם ממיניל מר שבעמ
 שת יונות שונידלמם וייומאל-ןים בימכסה

 .אשונל תעגונה הניקתו הקיחק

 ,ןווגר מעל ין שורתיו ההמ :16'מעב להשא
 אוהר שעל י, עםיצל עם שינום שינם מיילדו גשב
 .םילשורן ירות אורעו ימ, כיליג-ד, חינמי-דח
 תורעת ימועם לינווגת מורעל ית שונורסם החהמ
 ?םיינימ-דח
 םילדו גב, שןוגוער מל יי שרקיען הורתיה
 דיחק ייז, שמאום היצל עם שינום שינימ
 רבעה ברקי שפ, כעריע בגול לפוכא יל

 ,םילשורן ירואס ווקוקצמת הימנעם כ
 ,תא. עם זדאח םיצן עיל מיכער מיהשכ
 ירקיע, הםיבת רונורסם חינוגות מועריל

 .הוהבג םהב ולפיטה לותשע ואה םהבש
 דיו אחנים אינושם היצעי הנימל בויפטה
 םיימיקתמם הינום שילויפטך ברוש ציו

-דת חועריד לגוינת בא, זםינום שידעומב
 .םייינמ

 יערז, לםכתעד, לםאה :16'מעב להשא
 ושמת, השךם כ, אעוד? מהמול דקשב מורהח
 ?לקשת מדיחים כהב
 לקשש מב יורחי הערזלו שרבר סבעב

 ,לםמשקבםישונ םיערזה,לועפב.מהדו
 יערזן שווי. כםירם אחיניל מם שיערו זמכ
 ןיחבהת ליסחל י, קםיחוטב שורחה
 .םלדגום ביגירם חיערזב

 םיצם עיריכם מם אתאה :16'מעב להשא
 םם את? אהזי? אםייתיב-ום דהם שיפסונ
 הקבי נצה עמ, כבורי חצל עע שטמם ביניינועמ
 ?רכי זצה עמכו ולתשת

 .רמתה ואהיתיב-דו ואשה ץלע מהגדו
 100-50-ת כורפהן לתים נימרע תטמב
 יצע עטמו במכ.דיחר יכץ זעה מבקי נצע
 יצת עורפהל לוכר יכב זורץ חר עמת
 .םיבר בהקנ

 השעמן לה הפילקת הוישופיח :18'מעב להשא
 םא. העבטל הן - שויקיני הלעו" - פםירטינס"ה
 םיריכם מם אתא? ההרמיאר את היהסבו ללכות
 ?המוד דיקפי תלעם בירחם אייי חלעב
 תכערמה ביפלקת הוישויפל חן שדיקפת
 לם שיעזגת הק ארא לפות היגולוקאה
 יתואירב בצמם בייוצם מניאם שיצע
 םיצל עם שילרנימם הירחזוך מכ .בוט
 םיספום נירוצם ייימי. קעקרקה ללא
 תוירטם פהיני, בהומד דיקפם תהש ליש
 .םיולעות

 רבעמן לורתש ים יאו החשב :22'מעב להשא
 ?ןורתיו הה, מןם כ? אםינכם שיצן עין במחפ
 ?הייסולכואו הט ארפת המרא בון הורתים האה

 .וריהסב
 םינכם שיצן עין במחר פבעמן בורתיה
 תימיקל אף ש. עהייסולכואת המרא בוה
 ומ, כםיבאשל מת עורחם תיצען היב
 הם זיביגם מיצע, הםיספום נירומחר ווא
 דץ אחען ממחת ופובכרום מיכרדה בזל
 םילבקמם היצ. עךוץ סמער לובעל לוכי

 תובוכרו תתעוצאמר בציים לילוכן ימחפ
 .תומקרת הת אונבלת וויגנרוא

 רפסו מהת מעדי לדם כאה :24'מעב להשא
 וס? נץעת את הורכך לרוש צת יויתנת השועבטה
 .תיפולה חטיל שב עוחשל
 ךרון ציץ אעל הו שלית געת אדי לדכ
 לולם חיצח עדקת מרזע. בותות אורכל

 יוח דמדץ קען הף מולשן לתיד נחויומ
 ותאצור האח. להבילה ליפלקהן מוריפע
 רוספן לתינך שכ ,חדקת הם אישטלמ
 תוימי. קץעל הת שויתנשת העובטת הא
 מוכ,םיצע וךראלת ותפוסנתטויש
 תקידומ טהיש יאשה ,14 מןחפב זהילנא
 .ההובה גתולך ער אתוי

 יגולונורכורדנר דקחמם לאה :24'מעב להשא
 .והב מוחשו לס, נןם כ? אישומיך שרש עי

 .ישוימך שש ערי יגולונורכודרנע דדילמ
 לד עולמם לילוכו ינחנת אעובטת הרזעב

 תמה רמגודו למ, כריוואג הזמם בייוניש
 עתידים ויצעך הוראת ,ןו כמ. כםיעקשמה
 הקיטגנת הן אוחבו לנת לשרפאם מליג
 .םייי חכיראם מיצל עת שידוחייה

 ישני אדל ים עיערף זוסיא :26'מעב להשא
 תונורתים הה. מתיליי עצעב מוה לרשעל נ"קק
 םמייים קא? ההלם איצעם מיערף זוסיאב
 ?תיליי עצעם מיערף זוסיאת לונורסח
 תונוכם תהש לים שיצם עת היליי עצע
 דותימוע הבוג מוכ ,תולטוב ותידוחיי

 םיצעם מיעזר םיספור אשא. כםיקיזלמ
 םיערזהי מה כובי גוכים סייו קלא
 ולםא .תמודו ותונתכ ילעב םיצע וחתפתי

 יהבאי והימה ארוש הא יצאל צכלן שוויכ
 (יהימאה הורהם הת היליעי הצעד )אחכ
 םיערזהת שמואיצמב היוחה מן זיא
 מותדו תוונתכ ילעב ויהיש םיצע וחתפתי

 .םאח הל צמה שלאל

 ם /יניינעכן הותה לרז> ח
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 ךוניחת הביטי חדרשמ

 וןפצ

 04-8470237':טל

 ': 04-8470238 סקפ

shirlyb@kkl.org.il 

 זכרמ

 03-5261153':טל

 ': 03-5261183 סקפ

avivan@kkl.org.il 

 םרוד

 08-9986188':טל

 ': 08-9986131 סקפ

hagito@kkl.org.il 

 ,ינומדת מנר ע"ד :יתעדמ הכירע

 ףרוך צונ, חםסויל אגר י"ד

 :חותיפה וכיר, עהביתכ

 – תיגוגדפה הלקחמה צוות

 ,ל"קל קה שילהקלך ווינחה לביטחה

 ,ןירלפגןושר

 www.tsachar.com רחצ וידסטו

 לותועפה וידסטו :יפרב גוציע

 דנבנזייב איב, אןלור גמוע :תדוות

www.tsachar.com
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מיסביב

 ,תיגגודפה הקלחמי הדל יק עופה
 2019,ט"שעת,םיושלרי,לק"ק,להיהולק וךניחלהביטחה

 לארשית למין קרקת לורומת שויוכזל הכ

www.kkl.org.il 

www.greenwin.kkl.org.il 

tinyurl.com/y5qloltj 

 :רעא ישונת בפוסות נויוליעפם ורימוח. להביבסן העמי לגולוקר אייל נס עפדומ

http://www.kkl.org.il
http://www.kkl.org.il
https://tinyurl.com/y5qloltj
www.greenwin.kkl.org.il
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