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פתח דבר 
אני שמח וגאה להגיש לכם במארז ייחודי זה אוסף של כרזות מרהיבות, 

הסוקרות עשר ציפורים המוזכרות בתנ"ך, שחלק מהן מעופפות מימי 
התנ"ך ועד היום בשמי ארצנו. בכרזות ציפורי ארץ התנ"ך משתלב 

ההיבט הזואולוגי-מדעי של חיי הציפורים ושל עולם הצפרות של ימינו 
עם סיפורי התנ"ך המרתקים והמוכרים, שהם אבני יסוד בתרבות 

היהודית ובתרבות העולם המערבי בכלל. 
הערכה ממחישה, יותר מכול, את החוט השזור לאורך אלפי שנים 
בין טבע, מורשת, היסטוריה ותרבות. אני מקווה שתודות לאיוריה 
היפהפיים של הציירת יעל נעמן ז״ל ולהסברים שכתב ירון צ'רקה, 

הצפר הראשי של קק"ל, תיחשפו לטפח זעיר אך יפהפה מעולם הטבע 
המגוון, העשיר והמעניין שארצנו בורכה בו, עולם אשר קק"ל פועלת כל 

העת לשמר, לפתח ולטפח.
המארז, פרי שיתוף פעולה בין החטיבה לחינוך ולקהילה ובין המדען 

הראשי וכנפי קק"ל, כולל גם חוברת פעילויות. בחוברת תמצאו מארג 
עשיר של פעילויות חינוכיות למגוון שכבות גיל, הקשורות לציפורי 

הערכה ולנושא הציפורים בכלל.
אני מזמין אתכם לתלות את הכרזות בגנים, בסניפי התנועות, בבתים 
ובבתי הספר, להכיר את הציפורים, להתנסות בפעילויות המתאימות 

לכם, לצאת לצפות בציפורים בטבע וביערות קק"ל ובעיקר – להמשיך 
לחנך יחד איתנו למעורבות, למחויבות ולאהבת הטבע, הארץ ומורשתה.

מורות ומורים, מדריכות ומדריכים, 
אנשי חינוך יקרים

בברכת פעילות פורייה ומוצלחת,
שר-שלום ג'רבי
מנהל החטיבה לחינוך ולקהילה 
קרן קימת לישראל
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על  
אודות 
ציפורי 
התנ"ך 

מבוא

חזרה <

מאז ומעולם משכו הציפורים את תשומת ליבם של בני האדם. 
כמונו, ובניגוד לבעלי חיים רבים אחרים, רוב מיני הציפורים 

פעילים בשעות היום, ולכן רבים המפגשים בין בני האדם ובעלי 
הכנף. הציפורים מושכות את תשומת ליבנו גם בצבע נוצותיהן, 

בשירתן וביכולת שלהן לעופף בחופשיות ממקום למקום.
ארץ ישראל מיוחדת מאוד בהקשר זה. היא התברכה במגוון 

רחב של מיני ציפורים, וגם בכמויות גדולות של ציפורים 
החולפות דרכה בסתיו – בדרכן מאירופה וממערב אסיה אל 

משכנות החורף באפריקה, ובאביב – מאפריקה אל אזורי 
הקינון שבאירופה ובמערב אסיה.

מאחר שהציפורים היו חלק ממרקם המציאות העשיר של אנשי 
התנ"ך, אין פלא שהן תופסות מקום נכבד בעולם הדימויים העשיר 
של הנביאים והמשוררים, שדבריהם זכו לחיי נצח בספר הספרים. 

בחרנו להציג באמצעות איוריה המרהיבים של הציירת יעל נעמן 
ז״ל עשרה עופות בולטים ומוכרים מתוך מגוון גדול של כ-550 מיני 
עופות שתועדו עד היום בישראל. בפסוקים שהעופות מופיעים 

בהם יכולים גם בני דורנו למצוא משמעות.
החיבור בין התנ"ך, ספר היסוד של התרבות היהודית ושל כלל 

התרבות המערבית, ליופי ולמשמעות העכשווית של ציפורי 
ישראל, מדגיש מאוד את חשיבות השמירה על ציפורי ישראל 

ואת טיפוח בתי הגידול הנחוצים להן. קרן קימת לישראל אמונה 
על הטיפוח והניהול של מגוון יערות ושטחים פתוחים בכל 

רחבי ישראל. החיבור של הציבור הרחב אל יופיים ומשמעותם 
התרבותית של הציפורים בפרט ושל הטבע הישראלי בכלל, הוא 

תנאי הכרחי להמשך השמירה והטיפוח של היערות והשטחים 
הפתוחים בישראל שהולכת ומצטופפת.

אנו תקווה כי ערכת ציפורי ארץ התנ"ך תהווה נדבך נוסף במימוש 
המטרה של כנפי קק"ל: חיבור אמיץ בין ציפורי ישראל לתושבי הארץ.



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

חזרה <

ר עצבשרנו ברץ התנ"ך' התפורי ארכת 'ציה על עדעבום סיום הע
פורים ת הציירה אעמן, שציעל נירת ית של הצירם עעל מותה בט

 .רכהעות שבעבור הכרז

ין ת לעטיכם בולות שלפנכרזה של הציורים בוליכות המעהא
צורה א בבטל קו והצליחה לה על כדיעל הקפן. יע הראשוגמהר

ה אמין ראאופן שנירה, בפור שצית הנוכחות של הציה אאפלנ
 .מקורקולע לד ומאו

א על לתה ילרץ התנ"ך' התגפורי אה על 'צידעבוך הבמהל
א . היהד במינת מאושה מיוחדיא כאלה, אאירת מופלרק כצי

תה תה הקשה, משום שרצפרה על מחלי שסיבות לפנה רהיסס
שי יה האפור המחלליה כאשת מקצוע, וחששה שסיו איחסשיתי

רור . רק כשהיה ביקשר המקצוערים לקולים זיס שיהכנול לעל
פרה על תה, סידית אמיתית לעבורכה מקצועענו הש לה שיל

שות יגה מרעורר רחמים, נבא לעה של. ההתעקשות שלתהמחל
 .אמתקשת ליות עצמדל גם מהיב, אדה מאוולדג

ט אופן בולאו בבטאמת התות לצמדגם ההישות ויגגם הרבן שמו
ום לצייר מא הסכימה לציא ל. היעלים של יטיליסאציורים הריב

על . ייכנא היה ט. מעשה הציור לליור אבהתחא הצליחה לשל
ת ים אהפנ, לירתציא מפור שהיר לציבהתחריכה ליתה צהי

ת ות אעלהת ללגויתה מסו, ורק אז היפור הזע המיוחד לציהמב
 .קתוית ומדקפדה מודעבויר בידמותה על הנ

ה עידיתה מוא היים. היחיעל לה יתה הקשה נצמדמרות מחלל
פולים קשים, ויהיה ה טילא מתחיה היבקופה הקרותמראש שב

יתה פולים הים תום הטיד עיל מיבקט, אם בפרויקדהתה קשה לל
פות חיו דזיה איתה ב, היחדד אצ. מארת על הציור הבתעמס

ות הלנות והתנלי – סבד שנצה, ומיתן לת הזמן שננצל אק וליהספל
ת שהי תחלים מהשפעחכות שמיריך לם ציה, ואים לפנל החיו כליכא
ה ת של. היכולמהה שלנות ושתהיה רפואלחכה בסבחנו נה, אנשל

ירה דיתה נרת היה ממאה הכבד של מחללצילים ביגים רחיות חיל
 .הרצעהוראויה ל

נו בקק"ל רץ התנ"ך התחלפורי אה על צידעבות סיום הקראל
קות' תיפורים עם צישה עיגמקור – פרה לרוכת 'חזד על תעלעבו
ין לינו דד-ה לברוכה הצירצות המקרא בירושלים. התען אאויבמוז

רצות ן אאויר מוזחצות בתלנו אפשרות לקה לינעקט והלסיום הפרוי
ות ות שמבוססת עשר הכרזרוכה, אק הפתוח של התעחלהמקרא, ב

קט קורם ת הפרויראות אד לגשה מאועל התר. יעלעל הציורים של י
ראות , וזכתה לותב הכרזצויעותי בק משמעה חלא נטלים. הידיגור וע
ב רע. הרצות המקראן אאוירץ התנ"ך מוצגות במוזפורי את ציא

 .גשנופה שננחרום הארוכה היה גם הפעגש של פתיחת התעהמר
, וכמה עלתה של ירוכה החמירה מחלחר פתיחת התעאב לא רזמן ל

 .מהולבית עכה לחר מכן הלאדשים לחו
כה , הפותרת ההפעלבצירוף חויכם, ברכה החינוכית שלפנעה
וים שהציורים עמן. אנו מקועל נחתה של יהנצהזדמנות לל

ת שה מיוחדישמרו משהו מזכרה של אות יכרזים שביפהפהי
 .האירת מופלה וציבמינ

 .רוךיהי זכרה ב

ן צ'רקה ירו
הצפר הראשי 

ל שראימת ליקרן ק
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פעילות #1

צפרים 
צעירים

חלק ראשון יצירה 
משך הזמן: שעה 

)

חלק שני משחק ולמידה 
משך הזמן: חצי שעה 

בציפורים טיפ!  בחרו  מדוע  ולספר  שיצרו  המגדיר  את  להציג  ילדים  נזמין 
המסוימות שבו. 

נשאל ונשחק – "אצל מי עוד נמצאת ציפור כמו ש___ בחר?" )נחזור על שם 
הציפור(. כל מי שהציפור הזאת נמצאת במגדיר שלו ירים ויראה אותה לכולם.

נקריא מתוך הכרזות מידע על הציפורים שהילדים מציגים. 
נחבר לטבע שמסביבנו. 

מתאימים  סיפורים  על  נרחיב  בכרזות,  המוזכרים  התנ"ך  לסיפורי  נקשר 
ומוכרים.

נשמיע קולות של ציפורים מתוך קישור 2. שבעמוד הבא. 

נשאל את הילדים – מי מכיר ויודע לזהות ציפורים? אילו שמות של ציפורים 
אתם כבר מכירים? )נביא דוגמאות מוכרות – דרור, בולבול, נחליאלי...(

נסביר שאנו נוהגים לזהות ציפור על פי המאפיינים הבולטים במראה שלה – 
לדוגמה, צבעי הנוצות, צורת המקור והרגליים.

מגדיר  מהו  נסביר  הציפורים.  בין  ההבדלים  את  הערכה  בכרזות  נראה 
ציפורים, ונציג מגדיר או מספר מגדירים לדוגמה.

תוכלו  הבא  שבעמוד   .1 )בקישור  ציפורים  מגדירי  הילדים  עם  יחד  נקפל 
לסרוק את הקוד ולצפות בסרטון שמסביר איך מכינים מגדיר(. 

יבחר ילד  כל  הערכה.  ציפורי  תמונות  שעליו  ציפורים  דף  ילד  לכל   נחלק 
חמש ציפורים שהוא אוהב במיוחד.

נקשט  נפרד,  בעמוד  ציפור  כל  ונדביק  נגזור  המגדיר,  כריכת  על  שם  נכתוב 
ונצבע. העמוד האחרון של המגדיר יישאר ריק ופנוי במכוון )הסברים בהמשך(.

נכין משקפות מגלילי נייר טואלט: נצמיד בעזרת שדכן שני גלילים זה לזה, 
נחבר שרוך לתלייה על הצוואר. נקשט ונצבע.

מומלץ לחלק את הפעילות ולפרוס אותה 
על פני מספר מפגשים, שמתחילים 

בתלייה חגיגית ומשותפת של הכרזות 
במרחב הגן או הכיתה ובשיחה כללית 

על ציפורים: מי אוהב ציפורים, אילו 
ציפורים אנחנו מכירים, היכן הן חיות, 

ממה הן ניזונות וכדומה.

מטרות הפעילות
	 יצירה וחוויה

	 היכרות עם ציפורי הערכה 
	 צפייה והתבוננות

גיל
ילדי גן – כיתה ב'

מקום

מה צריך

	 צבעים, טושים, כלי יצירה 
	 גלילי נייר טואלט ריקים

בגן/בכיתה ובחוץ

 דפי מגדיר )ראו נספח בעמוד 25(

 מספריים כמספר הילדים
י ציפורים )ראו נספח בעמוד 27 דפ

חזרה <



חזרה < 

ה חוצים האיוצשי ליק שחל
שעה משך הזמן:

או  הגן  בחצר  לתצפית  ונצא  שיצרנו  והמשקפות  המגדירים  את  ניקח 
בחורשה הקרובה.

נסביר שכדי לצפות בציפורים נצטרך להיות שקטים, סבלניים ורגועים.
נתרגל – נשחק את משחק הפסלים או משחק "דג מלוח".

לצפות  וינסה  תצפית  עמדת  יבחר  ילד  כל  בציפורים.  ונצפה  נתפזר 
בכל  שבחצר.  האחרות  ובציפורים  שהכין  במגדיר  המופיעות  בציפורים 
הציפור  בדף  אחר  סימן  או  נקודה  בעיפרון  מסמנים  ציפור,  שרואים  פעם 
לציפורי הערכה, מסתכלים בה  ציפור שאיננה שייכת  רואים  במגדיר. אם 

היטב ומציירים אותה בעמוד הפנוי )השישי(.
נחזור לגן או לכיתה ונבקש מהילדים להציג את המגדירים שלהם ולספר 

חוויות מן התצפית.
מפה,  מגדיר  כדוגמת  גדולים"  "של  ציפורים  מגדיר  לילדים  ונראה  נחזור 

1. איך מכינים מגדירונציע להם להמשיך בתצפיות ולעקוב אחר הציפורים גם בבית.

2. קולות ציפורי הערכה

קיני  נוצות,  איסוף   – ובצפרות  בציפורים  המתמקדת  טבע  פינת  הקמת 
ציפורים ישנים שננטשו, תמונות וסרטונים מעניינים, סיפורים ועוד.

משחק ״יוצא דופן״ בעזרת תמונות דף הציפורים שבעמוד 27.

הצעות לפעילות המשך
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פעילות #2

נקרא את המידע מתוך אחת הכרזות )או יותר( ונספר סיפור אגדה על אחת 
הציפורים שבערכה או על אחת הדמויות המקראיות המשולבות בהן.

סיפור לדוגמה:

מדוע העורב רוקד?  
מבוסס על אגדת חז"ל.

עיבוד: אלמוג צחר

הסתכלו על העורב:
עומד זקוף ומתכופף,

הולך מצחיק, בצעדים
קצת עקומים ומדדים.

למה זה כך? מה פה קרה?
הרי זה מגוחך נורא!

ימינה ושמאלה מתנדנד – 
מדוע העורב רוקד?

לפני שנים, כך אומר הסיפור,
הרשים העורב את רואיו כברבור:

הליכתו מדודה וזקופה וגאה,
מענף לענף גם ניתר ודאה.

עד שיום אחד, כשהביט ביונה,
התמלא בקנאה בהליכתה השונה:

"כמה היא יפה וכמה אצילית,
צעדים כמו שלה חייבים להיות לי!"

התאמן וניסה, התאמץ, השתדל,
את רגליו הוא כופף, קם, צועד ונופל.

אך כמה שניסה לעלות ולרדת,
לא הצליח לחקות את ההליכה המיוחדת.
יצא משהו באמצע – לא כאן ולא שם,

גמלוני ועקום, בכלל לא מושלם.

ציפורים אחרות הסתכלו, צחקו –
"מה קרה לעורב שהוא ככה – עקום?"

העורב התבייש ונורא הצטער.
הוא רצה לחזור חזרה, לוותר,

אבל אז הוא גילה, שמרוב ניתורים
הוא שכח את הצעד שלו, המקורי!

את רגליו מכופף, את גבו הוא זוקף, 
ויוצא ממוצע – לא יונה – לא עורב!

כך נשאר העורב עד היום, מתוסכל.
בריקוד הוא צועד, לא שמח בכלל.

הוא לבוש בשחור, מתלונן כמה ")ק(רע",
ומנסה להסביר לכולם מה קרה.

ומוסר ההשכל, ילדים ובוגרים,
אל תביטו כיצד מהלכים אחרים.

את עצמנו נאהב, עם עצמנו נשלים.
נהלך כל אחד בהילוך המתאים.

כי יש לכם צעד יחיד ומיוחד:
ההילוך שלכם – שלכם הוא בלבד!

שעת 
סיפור

מה עושים?

חזרה <

מטרות הפעילות
	 היכרות עם ציפורי הערכה וההקשר 

התרבותי שלהן
	 חוויה והנאה

גיל
ילדי גן – כיתה ב'

מקום
בגן/בכיתה ובחוץ

מה צריך
	 כרזות ערכת ציפורי ארץ התנ"ך 

	 סיפור לבחירתכם



חזרה <

משל העורב והשועל

tinyurl.com/
y99edcxw

 אוסף סיפורים
ושירים על ציפורים - 1

tinyurl.com/ 
4jxe2ewa

משל השועל 
והחסידה

tinyurl.com/ 
2va7e48e

 אוסף סיפורים
ושירים על ציפורים - 2

tinyurl.com/ 
4hj3773r

משל הזאב והעגור 
ומשלים נוספים

tinyurl.com/ 
3h8pvbyx

 אוסף סיפורים
משה רבנוחסידיים על ציפורים

tinyurl.com/ 
4y4rhxwd

tinyurl.com/
mwv2um6c

דוד המלך

tinyurl.com/
ysbx8nps

איוב

tinyurl.com/ 
4m5ja6n6

ת 
איו

קר
המ

ת 
ויו

דמ
 ה

על
ם 

פי
וס

ם נ
רי

פו
סי

ים
ור

יפ
 צ

על
ם 

פי
וס

ם נ
רי

פו
סי
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פעילות #3
חזרה <

תעודת 
זהות 

נתלה את הכרזות בגן או בכיתה ונזמין מתנדבים לספר על ציפורים שהם 
מזהים. נוסיף מידע מתוך הכרזות. 

נחלק לכל ילד שלושה דפי תצפית לתיעוד תצפית בשלוש ציפורים.
נצא לחצר הגן/בית הספר או לחורשה קרובה, נצפה בציפורים ונמלא את 

דפי התצפית.
נחזור לגן/לכיתה ונציג את ממצאי התצפיות.

לילדים  ונציע  לחצר,  ציפורים  עוד  להזמין  אפשר  כיצד  רעיונות  יחד  נעלה 
להמשיך בתצפיות גם בבית.

נסיים בפעילות יצירה: הכנת תיבות קינון, בניית מתקני האכלה, קיפולי נייר, 
הדבקה בשילוב נוצות.

תיבת קינון 
מקרטון חלב

 עגור
אוריגמי

מתקן להאכלת 
צופיות

מתקן האכלה 
מאצטרובל 

מה עושים? מטרות הפעילות
	 צפייה והתבוננות

	 היכרות עם ציפורי הערכה

גיל
ילדי גן – כיתה ב'

מקום
בגן/בכיתה ובחוץ

מה צריך
 דפי תצפית בציפורים )ראו נספח 

בעמודים 31-29(
	

 כלי כתיבה
 משקפות )או משקפות גלילי נייר 
טואלט שמכינים לבד, לא חובה( 

	

 חומרי יצירה בהתאם לפעילות 
שבוחרים

	

http://youtu.be/Q3abftSPPd8
https://youtu.be/dEc-mtdGpIU
https://youtu.be/x0i9T7A6A8M
https://youtu.be/7ubQMwWEEYI


פעילות #4

ורים פצי
אש רב

היכרות עם הציפורים שבערכה

גיל
כיתות ב'–ה'

מקום
בכיתה

מה צריך
כתרי קרטון שמוצמדים להם איורי 
הציפורים מתוך הנספח בעמוד 27 

מה עושים? 
נתלה את הכרזות במרחב הפעילות.

את  ולהכיר  שבהן  המידע  את  לקרוא  הכרזות,  בין  להסתובב  זמן  נקציב 
הציפורים השונות.

חזרה <

משחק ראשון 
נזמין מתנדבת או מתנדב לעצום עיניים ולחבוש את אחד הכתרים )בלי 

שהם יודעים איזו ציפור נבחרה(.
על המתנדב או המתנדבת לשאול שאלות על אודות הציפור ולנחש לפי 

התשובות איזו ציפור מוצמדת לכתר שנמצא על הראש.

משחק שני 
נתאר ציפור על פי תכונות שונות שלה, ועל הילדים לרוץ ולעמוד במהירות 

ליד ציפור מתאימה. מי שטעה – יוצא מהמשחק.
תיאורים לדוגמה: ציפור נודדת, ציפור יציבה, ציפור שבונה את הקן שלה 

בקיר בוץ, ציפור דורסת... וכדומה.

טיפ! 

כדאי להכיר מראש היטב את תוכן הכרזות 
כדי לנהל משחק דינמי, מהנה ומהיר.
אפשר לשלב במשחק גם דמויות 

מקראיות ולהעלות את רמת הקושי. 
לחלופין, לקטנים יותר שאינם שולטים 

בקריאה, אפשר להוריד את רמת 
המשחק ולהפוך אותו למשחק זיהוי 

של הציפורים – "מי הראשון שיעמוד 
ליד העגור?" וכדומה.
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מטרות הפעילות



גיל
כיתות ה'–ו'

מקום
בכיתה ובחוץ

מה צריך
כרזות ערכת ציפורי ארץ התנ"ך	 
חומרי יצירה: חוטים וחבלים, חול, מיץ 	 

פטל, קלקר או "מפל", אגוזים
כלים: כוסות, צלחות, קערות, פינצטות, 	 

קשיות, מסננות תה קטנות

חלק שני מסעדת ציפורה 

טיפ! 

צמר  חוטי   / מחבל  ״תולעים״  נחתוך  "אוכל":  ונכין  יצירה  חומרי  נחלק 
מים  קערית  נכין  פטל,  במיץ  כוסות  נמלא  חול,  עם  בצלחת  אותן  ונערבב 

שצפים בה "דגיגי" פלסטיק או קלקר, נכין צלחת אגוזים.
קשיות  פינצטות,  ולידן  הסוגים  מכל  "אוכל"  בהן  שיש  תחנות  שתי  ניצור 
לכל  סוג  מכל  כלים/מקורים  מספיק  שיהיו  )נקפיד  קטנות  תה  ומסננות 
הילדים(. בכל תחנה נציב קערה ריקה לאיסוף האוכל וכוס ריקה לאיסוף מיץ.
נתחלק לשתי קבוצות שעומדות בטור במרחק של 3 מטרים מתחנות ההאכלה.

ויצטרך לבחור  ירוץ לתחנת ההאכלה  כל אחד בתורו  נסביר את המשימה: 
לתוך  מזון  שיותר  כמה  ולהעביר  שלרשותו,  השונים  הכלים  מתוך  "מקור" 
קערת האיסוף הריקה תוך 30 שניות באמצעות הפה בלבד, בלי עזרת הידיים. 

חשוב: אין להעביר ״מקורים״ משומשים בין ילדים.
היא  אחד  סבב  לאחר  מזון  פריטי  הרבה  הכי  לאסוף  שתצליח  הקבוצה 

הקבוצה המנצחת.

פעילות #5

חזרה 
??למקור 

חזרה <

חלק ראשון מתאים לי 
נתלה את הכרזות בכיתה 

מתוך  ללמוד  לנסות  מהילדים  ונבקש  הכרזות  בין  להסתובבות  זמן  נקציב 
ולהתמקד  השונות,  הציפורים  של  המחיה  סביבת  על  הכרזות  של  התוכן 

במאפיינים הפיזיים של הציפורים: מקורים, רגליים, כנפיים, עיניים.
נערוך חידון קצר כדי לבחון את הזיכרון:

1. נכון או לא נכון: הנשר ניזון בעיקר מגרגרים ומזרעים )לא נכון(
2. נכון או לא נכון: יונים צדות לטאות קטנות )לא נכון(

3. נכון או לא נכון: סיס חומות צד חרקים וגם שותה בלי לנחות –
    תוך כדי תעופה )נכון(

4. נכון או לא נכון: הנץ המצוי אוכל בעיקר ציפורי שיר קטנות )נכון(

נדבר על התאמת גוף הציפור לסביבת המחיה שלה ולמזון שלה. 

 את החלק השני של פעילות זו עדיף
לקיים בחוץ

מטרות הפעילות
	 היכרות עם הציפורים שבערכה

	 היכרות עם סוגי מקורים ועם מקורות 
מזון שונים של הציפורים

	 הבנת הקשר בין סביבת מחיה למבנה 
גופן של הציפורים

	 חוויה והנאה



חזרה < 

חלק שלישי סיכום 
האתגר  ועל  למזון  המקור  צורת  התאמת  על  ונשוחח  בכרזות  להסתכל  נחזור 
והקושי שבאכילה באמצעות מקור. נזכיר את התפקיד החשוב של הציפורים כחלק 

מהמערכת האקולוגית. נביא דוגמאות מתוך כרזות הסיס, הדרור, הנשר ועוד.

להרחבה ולפעילויות 
נוספות על אודות 

ההתאמה של צורת 
המקור למזון – 
סרקו את הקוד:
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מטרות הפעילות
היכרות עם ההיבט האקולוגי של חיי 	 

הציפורים ועם השפעתה של פעילות 
האדם עליהן

היכרות עם הציפורים שבערכה	 
עידוד מעורבות ומחויבות לשמירת טבע	 

גיל
כיתות ז'–ט'

מקום
בכיתה מתוקשבת

מה צריך
כרזות ערכת ציפורי ארץ התנ"ך	 
מקרן ומחשב	 
בריסטולים וחומרי יצירה	 

נקרין את הסרטון )או קטע ממנו, כתלות בזמן העומד לרשותנו(
נזמין את החניכים להביע את דעתם ולנהל דיון:

האם חשוב לשמור על הנשרים? מדוע?	 
מי אשם במצב? 	 
האם אפשר להבין את הצד של מגדלי הבקר?	 
האם צריך לעשות משהו נגד הזאבים?	 
מה צריך לעשות?	 

נסביר – הנשרים הם לא הציפור היחידה הנתונה בסכנת הכחדה. פעילות 
האדם פוגעת בציפורים רבות ובכך גם במערכת האקולוגית שהן חלק ממנה.

נחלק את הקבוצה לארבעה צוותי עבודה. ניתן לכל צוות אחת מהכרזות: 
נשר, שליו, סיס, דרור. 

ולהגדיר מה  אודות הציפור שקיבל  על  ללמוד  מכל אחד מהצוותים  נבקש 
הבעיה האקולוגית הקשורה לציפור ומוצגת בכרזה.

נקציב זמן להכנת קמפיין להצלת הציפור – כרזה שמציגה את הבעיה בציור 
או במלל בשילוב סלוגן רלוונטי שהצוות ינסח. 

הציפורים על  שבשמירה  האקולוגית  החשיבות  את  ונדגיש   נסכם 
)מתוך נספח 2(.

חזרה <
פעילות #6

ציפורים 
בסביבה 

מה עושים? 

לצפייה בסרטון 
סרקו את הקוד: 

https://youtu.be/1Tw510Uhp00


פעילות #7

משל 
האווזים 

חזרה <

היכרות עם תפקידן הסמלי והתרבותי 	 

גיל
נוער ומבוגרים

מקום
כיתה מתוקשבת

מה צריך
כרזות ערכת ציפורי ארץ התנ"ך	 
מחשב ומקרן	 

מה עושים?

לצפייה בסרטון 
סרקו את הקוד:
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מטרות הפעילות

של הציפורים 
	 התבוננות אישית

להסתובב  המשתתפים  את  ונזמין  שבערכה  הציפורים  כרזות  את  נתלה 
ביניהן באופן חופשי.

נפנה את תשומת הלב לפסוקים, המבטאים בין היתר את הסמליות של 
הציפורים: מצד אחד הן סמל לנדידה ולתנועה ממקום למקום, ומצד שני 
סמל לדייקנות ולאחריות )חסידה, תור, סיס ועגור(, למשפחתיות ולביתיות 

)דרור, עגור וחסידה(.
נצפה בסרטון משל האווזים. 

ננהל דיון:

	 האם היית מגדיר/ה את עצמך כטיפוס יציב וביתי או כטיפוס נודד? 
	 האם את/ה מרגיש/ה כחלק מלהקה?

	 האם חשוב לך להיות חלק מלהקה? מתי יותר ומתי פחות?
 הביאו דוגמה למקרה שבו עקבתם אחרי מישהו שטס לאותו יעד 

שאתם שואפים להגיע אליו.
	

 הביאו דוגמה למקרה שקרה לכם, ובו עידוד שקיבלתם מאחרים עזר לכם 
להתגבר על אתגרים.

	

הציפורים  מבין  אליה  מתחברים  שהם  בציפור  לבחור  מתנדבים  נזמין 
שבכרזות, ולהסביר מדוע.

https://youtu.be/VLpvHlYDDAU


חזרה < 
פעילות #8

חוויער  ַ
ציפורי ארץ 

מה עושים? התנ"ך 

מטרות הפעילות
היכרות עם ציפורי הערכה	 
אתגר, חוויה והנאה	 

גיל
נוער ומבוגרים

מקום
בכיתה או בחוץ

מה צריך
כרזות ערכת ציפורי ארץ התנ"ך תלויות 	 

במקומות שונים במתחם המשחק:
דרור: על דלת	 
חסידה: ליד שעון	 
סיס, תור: על קירות 	 
נץ: על חלון או לידו	 
עיט החורש: ליד/על עץ או צמח	 
שליו: במטבח/בקרבת פריט מזון	 
נשר: ליד פח אשפה	 

טלפונים ניידים טעונים ותקינים עם 	 
 WiFi-מקום בגלריית התמונות וחיבור ל

שו נות תחנות  בין  נעבור  ובמהלכו  סלולרי,  ניווט  במשחק  נשחק 
במתחם המשחק.

תצטלמו,  משימות,  תבצעו  שבמסגרתו  וחווייתי  פעיל  משחק  זהו  נסביר: 
דורשות  שתקבלו  המשימות  הציפורים.  עולם  נפלאות  את  ותכירו  תחקרו, 

עבודת צוות וחשיבה יצירתית, ומשלבות כיף והומור עם ידע וחשיבה.
נגדיר "גבולות גזרה" למשחק.

מחנות  "חוויַער"  )אפליקציה(  היישומון  את  להוריד  מהמשתתפים  נבקש 
היישומונים. 

בין  עוברים  ואז   122 משחק  למספר  נכנסים  לשחק  להתחיל  כדי  נסביר: 
התחנות, מבצעים את המשימות, משחקים, מתחרים, ונהנים! הניקוד הוא 

ִשקלול של זמן המשחק וכמות התשובות הנכונות, כדאי להשקיע.
נזמין את המשתתפים להירשם, להיכנס ולצאת לדרך. 

להורדת 
היישומון 

)אפליקציה( 
"חוויַער" 

מחנות 
היישומונים

https://kkl.nivut.net/getApp/


חזרה < 

נספחי
הדרכה 



על או דות כנפי קק"ל 
ואתרי כנפי קק"ל

מאות  אלפי  עונה מדי  המארח  בישראל , הצפרות  הגדול  מוקד זהו 
בזכות  ל הקות  התפרסם החולה  אגמון  ציפורים.  מבקרים  ומיליוני 
מהן  נשארות  חלק ובאביב . בסתיו  החולפות  דרכו  הגדולות העגורים 
וניתן לש כור  פועל מרכז מבקרים  חדיש , באגמון בו  לאורך כל החורף .
היפהפיים  להתנייד במרחבי הטבע  כדי או רכב חשמלי  קטן  אופניים
באגמו ן,  גם  הדרכה בתחנת הטיבוע הפועלת ניתן לקבל של  האגמון.

ובסיור בעגלות המסתור .

נספח #1

כנפי קק"ל – רשת הצפרות הארצית של קק"ל, פועלת לחבר את תושבי ישראל לעולם העשיר של ציפורי הארץ 
והטבע הישראלי. הרשת מבוססת על מגוון אתרי צפרות הפרוסים ברחבי ישראל, מאגמון החולה – שער הכניסה 

הצפוני לישראל בנדידת הסתיו, ועד אילת – שער הכניסה הדרומי לישראל בנדידת האביב. 
נוסף על כך, הרשת מפעילה חוגי צפרות בשיתוף עם חטיבת חינוך וקהילה בקק"ל, ומאות ילדים ומבוגרים נוטלים 
בהם חלק.  כנפי קק"ל יוזמת אירועי צפרות דוגמת צַּפָָרתֹון קק"ל – אירוע הצפרות הגדול בישראל המתקיים מדי שנה 

בחול המועד סוכות, ומקדמת מחקרי צפרות רבים בשיתוף עם האקדמיה הישראלית.

חזרה <

כמה מוקדי צפרות בולטים ברשת כנפי קק"ל: 

אגמון החולה 

אגמון חפר ומצפור ויקר: 
נסיע ה  רק כחצי  שעת של מרכז  הארץ, חפר  – הריאה הירוקה בעמק
שבין  אגמון  הצפרות  במרחב נושא מקדמת  את  קק"ל   – מתל-אביב
עשרות  אלפי שקנאים  בעונת הסתיו מגיעים לאזור חפר  ומצפור ויקר.
אינה  כרוכה  ויקר  חפר  ומצפור  אגמון אל  הכניסה  עצומים  בגודלם. 
בין  מס תורי  של  כשעה הליכה  מעגלי מסלול במקום  קיים  בתשלום.

תצפית שהוקמו לרווחת המבקרים. חשוב להצטייד במשקפת .



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

חזרה <

ור פש ציאר
 ,פורציראש  קדמות אל שראליימת קקרן  ימההקן דגוש  רופוליןמטב לב

ור אזבן, הירקורק בפאא צנמפור ציראש  .בביתל-אשל  הצפרות רקפא
אגם תלהכולי נירועע בטשל  הינבפנר בומדן. וירקון ולייאחלים הנגש מפ

של  ולדגן ומגוצירת ליבדקדקנות  השנשתל ,תנומגויה וצמחין קטמים  
של ינירועהר' בה'מדתוך בקא ווד .ותדדהנופורים הציעבור  ולדיגתי ב

פורים הציעבור  ,פורציראש  כמו ר'במדוה 'נוצור ליד מאוב חשון, דגוש  
גם  השתתףליתן נם.חינבאהיפור ציראש  קדמולהיסהכנ .ותדדהנו

ימות במקום. יקום המתתשלרכות בהדב

ק ירוחם רפא
בות רפורים ציליו אהמושך  ,אמיתיר במדוה נוהוא  ירוחם רקפא
ר במדשל  הבהרחריות בהמדת רצועבול געל  מנוחהולןומזלקות קושז
ה נחרואלול לפעל התחיבירוחם  קק"ל יפכנקד מו .בוהנגי סינהרה, ס
ב הקרוד תיעבום, חינבא היירוחם  רקלפאה יסהכנ .רתדומסצורה ב

ום. תשלרות בדורכות מסול במקום הדו לפעליתחי

ת לירות אפק הצרפא
.ותדדהנופורים הציעבור  םולעבבים החשוהמקומות  חדאא הית ליא

דמת הקוה המאשל  יםהתשעבשנות  רכבימה הקל שראליימת קקרן  
ברחנחה מלר עישל  ובסיסעל  קםהממו ,תליאהצפרות  רקפאת א ֵ

ר עברק הפא .ותדדהנופורים לציה בחשועצירה  תדנקור עבבששימש  
ה יסהכנ .חדשמים  גוף גם בו קםוהוה, נחרוהאה בשנתשתיות  גרושד

ית התצפתורי מסבין  ירלסייתן נם. חינבא הית ליאהצפרות  רקלפא
ה קבועה תחנה השנל כת פועלבמקום  המים. יגופות דגעל  מיםקהממו

ום. תשלרכה בה הדל בקביתן לנפורים, ובוע ציטיל
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ת ורת ניהול היער 
בדגש מגוון ביולוגי וניהול אקולוגי

 
 

מט רת-העל
ש ל תורת

– ניהול היער

נספח #2

 2014 בשנת  שפורסמה  בישראל  היער  ניהול  תורת 
מציגה תפיסה עדכנית לניהול מוכוון מטרה ובר-קיימא 

ליערות ישראל. 
מורכב  מקצועי  תחום  הוא  )"יערנות"(  יערות  ניהול 
הייתה  היערנות  במקור  שנים.  מאות  במשך  שהתפתח 
תחום מקצועי שנועד בראש ובראשונה לענות על הצורך 
ההולך והגובר של האדם בחומר עץ. בעשורים האחרונים, 
בין  המתקיימים  הגומלין  ביחסי  הגוברת  ההכרה  עם 
האנושית  בחברה  התפתחו  ולטבע,  לסביבה  האדם 
לגישה  וציפייה  היצרנית  היערנות  כלפי  ביקורתית  ראייה 
לתפוקת  הנמשכת  הדרישה  בין  לשלב  שתדע  אחרת 
המערכות  של  קיומן  המשך  את  להבטיח  הצורך  לבין  עץ 

האקולוגיות הטבעיות והמגוון הביולוגי היוצר אותן. 
נטיעת היערות שהחלה בישראל בראשית המאה הקודמת 
לא נועדה לתפוקת עץ, אלא לשיפור פני הנוף בעיני האדם, 
לתפיסת שטחים ולתעסוקה. למרות זאת, ביסוס היערות 
של  הפעולה  דרך  על  רבה  במידה  נשענו  וניהולם  בארץ 
אחרים  במקומות  כמו  עץ.  תפוקת  שמטרותיה  יערנות 
בעולם, ובהשפעתם, גם מפעל הייעור בארץ לא היה חף 
מביקורת, והיא אף הלכה והחריפה עם השנים. על רקע 
בעולם  היערות  ניהול  שתפיסת  הבנה  ומתוך  זו  ביקורת 
היער  ניהול  של  גישה  אימוץ  שעיקרו  שינוי,  עוברת  כולו 
שירותי  מגוון  המספקת  בת-קיימא  אקולוגית  כמערכת 
מדיניות  התגבשה  האדם,  לרווחת  אקולוגית  מערכת 
התורה  בישראל".  היער  ניהול  "תורת  בדמות  חדשה 
החדשה משקפת שינוי תפיסתי בניהול היער בארץ והיא 
תכנון  של  בפרקטיקה  מהותיים  לשינויים  להוביל  נועדה 

היערות וממשק )טיפול( היערות.
מטרת-העל של התורה – אספקת מגוון שירותי מערכת 
של  שקיומו  בכך  הכרה  מתוך  הארץ  לתושבי  אקולוגית 
ובשירותים  הביולוגי  במגוון  תלויים  ורווחתו  האדם 

תקציר מאמר מאת יגיל אסם וחנוך צורף

מגוון  א ספקת
שירותי מערכת

לתושבי אקולוגית
מתוך  הא רץ

הכרה בכך
שקיומו של האדם 

תלויים  ורו וחתו
הביולוגי במגו ון

ובשירותים
שהמערכת 

)היער(  האקולוגית
מספקת לו

חזרה <

שהמערכת האקולוגית )היער( מספקת לו.
שירותי המערכת שהיער אמור לספק )המטרות(: 

1. שירותי נופש ובילוי בחיק הטבע
2. שימור ושחזור של נופי מורשת

3. שירותי תמיכה וויסות )ייצור ראשוני, קיבוע פחמן( 
4. תמיכה במגוון הביולוגי הייחודי לישראל

5. תועלת כלכלית לקהילה )מרעה, עץ, תיירות(
6. שימור קרקע ומים )מניעת סחיפת קרקע, חידור מים( 

7. עיצוב הנוף וגיוון הנוף
8. שמירה על שטחים פתוחים

9. הגנה על עצי ארץ ישראל והשבתם לטבע
10. שיקום אקולוגי של בתי גידול פגועים

11. אזורי חיץ לרעש, לזיהום ולמפגעים נופיים
12. הגדלת הזיקה של הציבור לטבע וליער וחינוך לשמירה 

עליהם.
בחרנו להציג את עיקרי החידושים על בסיס ארבע מגמות 
התפיסתי  השינוי  מהות  את  תמציתי  באופן  המשקפות 

בניהול היער בארץ:
מהתמקדות בהקמת יערות  1. מהקמת יער לניהול יער: 

חדשים ובביסוסם, לניהול בר-קיימא של יערות קיימים.
היערנית  העשייה  עסקה  דרכה  מראשית  יער:  הקמת 
ֵמרב  מאין.  יש  חדשים,  יערות  ביצירת  בעיקר  בישראל 
המשאבים החומריים והמקצועיים הופנו למפעל הנטיעות 
שתילים,  ייצור  בהן  לנטיעה,  הנלוות  הפעולות  ולמכלול 
המרכזיים  המדדים  ועוד.  עזר  השקיות  נטיעה,  טכניקות 
"אחוזי הקליטה",  לבחינת ההצלחה של פעולות אלה הם 
קצב ההתפתחות ו"סגירת השטח" על ידי העצים הנטועים.
הקרקע  עתודות  הצטמצמו  השנים  במהלך  יער:  ניהול 



ים   השנאורך ל 
ות  דתו  עצמו מ הצט 

ות  ענטי  להקרקע 
ד   ומנג ,חדשות 

רות ע היקף הי 
המבוססים  

ל  ד גבגרים והמת 
ם  אהת  ב .ךוהל

גה ר הדר ב ב וכך ע ל
 המשקל בדכו

ת  ול מפעי רנעהי 
ות  ול לפעה עהנטי 

ר עפול בי טי 

 

חזרה < 
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המבוססים  היערות  היקף  ומנגד  חדשות,  לנטיעות 
כובד  בהדרגה  עובר  לכך  בהתאם  והלך.  גדל  והמתבגרים 
ביער,  טיפול  לפעולות  הנטיעה  מפעולת  היערני  המשקל 
לטיפוח  רעייה,  וניהול  שרפות  מניעת  גיזום,  דילול,  כגון 
החיוניות והבריאות של היערות הבוגרים ולהבטחת קיומם 
בכך.  די  אין  אולם  הצורך.  בעת  והתחדשותם  המתמשך 
נדרשים  היערנים  היער,  למצב  המתמדת  הדאגה  מלבד 
)נופש, שמירה על ערכי  להגדיר באופן ברור את התועלת 
שהם  וכדומה(  ביולוגי  במגוון  תמיכה  קהילתי,  יער  טבע, 
ולפעול לעיצוב מבנה היער  מבקשים להשיג בניהול היער, 
ולהכוונת התפתחותו בהתאם למטרות וליעדים מוגדרים. 

מטרה:  מוכוון  יער  לניהול  מצב  מוכוון  יער  מניהול   .2
החותר  שטח  לניהול  היער,  למצב  המגיבים  מטיפולים 

למימוש מטרות מוגדרות.
בעיקר  התמקדה  היער  ניהול  גישת  מצב:  מוכוון  ניהול 
במצב העצים, והטיפולים היערניים התבצעו באופן כמעט 
בלעדי על פי מדדים משקפי מצב, קרי צפיפות העצים, גיל 
העצים, גודל העצים ומצב בריאותם. בעקבות זאת, שטחי 
יער שונים הנבדלים במיקומם הגיאוגרפי, בתפקידים שהם 
ֶוהקשר סביבתי,  ממלאים ובמאפיינים נוספים, כגון נגישות 

זכו למשטר טיפולים אחיד וללא סדר עדיפות ברור. 
של  בחשיבותם  הגוברת  ההכרה  מטרה:  מוכוון  ניהול 
מטרות ויעדים לצורך ניהול יער בצורה אפקטיבית הובילה 
להתגבשות תפיסת ניהול חדשה. שטחי יער מסווגים על 
טבע,  ערכי  על  שמירה  )נופש,  שונים  שטח"  "ייעודי  פי 
אזורי חיץ לאש, תמיכה במגוון הביולוגי ועוד(. מבנה היער 
הרצוי, אופי הטיפולים ביער ותדירותם וכן סדר העדיפות 
לטיפול נקבעים בראש ובראשונה על פי ייעוד השטח תוך 
"רמת  כגון  נוספים,  ולמשתנים  היער  למצב  התייחסות 
נגישות" ומגבלות ביצוע. על פי גישה זו, בשטחים שמצבם 
דומה בהווה עשויים להפעיל תוכניות ממשק )טיפול( שונות 
בתכלית, שיובילו אותם למבנים ולתפקודים שונים על פי 
ייעוד השטח. הרצון להפיק משטחי היער תועלת כלכלית, 
את  בהדרגה  מרחיב  ומגוונת  רחבה  וסביבתית  חברתית 
הבודד  העץ  מרמות  היער  מנהלי  של  ההתעניינות  טווח 

ואוכלוסיית העצים לרמת המערכת האקולוגית השלמה.
יערנית:  אקולוגית  מערכת  לניהול  עצים  מניהול   .3
מערכת  לניהול  העץ,  ברכיב  המתמקד  יער  מממשק 

אקולוגית על מגוון רכיביה הביוטיים והאביוטיים.

להגדיר  נהגו  הקלאסית  היצרנית  ביערנות  עצים:  ניהול 
מיני  הרכב  לפי  ולאפיינו  עצים  של  כאוכלוסייה  היער  את 
שלהם.  והגדלים  הגילים  והתפלגות  צפיפותם  העצים, 
מרכיבי צומח אחרים שלא תורמים לתוצרת העץ )שיחים, 
מטפסים ועשבים( נתפסו כגורם המתחרה בעצים, ואילו 
בעלי חיים מסוימים ופטריות הניזונים מהעצים ומשפיעים 
זאת  כמזיקים.  הוגדרו  שלהם,  הייצור  כושר  על  לרעה 
ההתפתחות  ממסלול  היער  את  שהסיט  אירוע  כל  ועוד, 

"הנורמלי" נתפס כהפרעה בלתי רצויה. 
ניהול מערכת אקולוגית יערנית: ניהול היער מתבסס על 
המתקיימים  והמורכבים  הרבים  הגומלין  שיחסי  ההבנה 
לשירותי  הכרחי  תנאי  הם  השונים  המערכת  רכיבי  בין 
ולסביבתו.  לאדם  מעניק  שהיער  האקולוגית  המערכת 
שהם  המערכת  ותפקודי  הללו  הגומלין  יחסי  של  קיומם 
לטפח  כדי  היער.  של  הביולוגי  במגוון  תלויים  מחוללים 
השונות  רמותיהם  על  והמורכבות  הביולוגי  המגוון  את 
מורכב,  נופי"  כ"פסיפס  היער  לעיצוב  היערנים  חותרים 
וצמחים  עצים  מיני  צומח,  תצורות  של  מגוון  המכיל 
מרחביות.  ותבניות  גדלים  גילים,  במגוון  אחרים, 
תצורות צומח בעלות כיסוי עצי דליל או ללא עצים כלל, 
מתקבלות כחלק רצוי מהפסיפס הנופי. אלמנטים שונים, 
כגון חומר עץ מת ונשר עלים, נתפסים כמרכיב אינטגרלי 
גידול  בתי  או  חברות  מינים,  המערכת.  של  וחשוב 
כ"ערכי  מוגדרים  ייחודי,  ערך  כבעלי  המזוהים  מסוימים 
טבע" וזוכים לתשומת לב ממשקית פרטנית. יסוד מרכזי 
בניהול מבוסס מערכת אקולוגית הוא החתירה לרציפות 
רציף  )"יער  היער  של  המרחבית  ולקישוריות  העיתית 
ומתמשך"(. עם זאת, הפרעות שונות )שרפות, מתקפות 
חרקים וכדומה( המתרחשות ביער נתפסות אף הן כחלק 
אינטגרלי מהדינמיקה ומהרצף של המערכת האקולוגית, 
של  ולתפקוד  למבנה  בחשיבותן  מכיר  היערני  והממשק 
היער ואף מחקה אותן באופן אקטיבי. מעקב אחר מכלול 
התהליכים והשינויים החלים ביער ואחר הקשר בינם לבין 
משתני סביבה ופעולות ממשק מתבצע באמצעות "ניטור 
הנדרש  המרחב  את  לאפשר  כדי  טווח".  ארוך  אקולוגי 
ההתארגנות  כושר  ואת  הטבעיים  התהליכים  לקיום 

העצמית של היער ננקטת גישה של התערבות מזערית.
מנטייה לרמת  4. משליטה מרבית להתערבות מזערית: 
לגישה  היער,  במבנה  מרבית  ולשליטה  גבוהה  ֵהתערבות 



 

תורת ניהול
בישראל הי ער

גישה מ ציגה
חדשה של ניהול
כמערכת  הי ער

מורכבת אקולוגית
המספקת תועלת 

מגו ונת לאדם

חזרה < 

של מינימום התערבות ולהישענות על תהליכים טבעיים.
שליטה מרבית: התמקדות הממשק היערני באופטימיזציה 
הובילה להגדרה מדויקת של  יצרנות העצים  )מיטוב( של 
וגודל  רצוי, קרי – הרכב המינים, הצפיפות  יער"  "מבנה 
להיצמד  כדי  בהתפתחותם.  ושלב  שלב  בכל  העצים 
)"שליטה  לנתיב ההתפתחות הרצוי של היער ולשלוט בו 
גבוהה  בתדירות  יערנית  התערבות  נדרשת  ובקרה"(, 
חריגה  כל  היער.  שטח  בכלל  תכופים(  דילולים  )למשל, 
וגוררת  שלילית  כמגמה  נתפסת  זה  התפתחות  מנתיב 
כגון  ספונטניים,  תהליכים  נוספת.  התערבות  אחריה 
תמותה והתחדשות עצים, המגדילים את מורכבות מבנה 
העומד, נתפסים כאובדן שליטה וכפגיעה ביכולת הניהול. 

התערבות מזערית: ההכרה בכושר ההתארגנות העצמית 
התהליכים  של  ובחשיבותם  אקולוגיות  מערכות  של 
גישה  הטבעיים כתנאי לתפקודי המערכת מובילה לאימוץ 
ניהולית החותרת להתערבות מזערית ברוב השטח המנוהל. 
ממשק יער אינטנסיבי מתבצע בשטחי יער מוגבלים כאשר 
אזורי  )למשל,  זאת  מחייבים  הניהול  ומטרות  השטח  ייעוד 
קליטת קהל או קווי חיץ לאש(. ברוב שטחי היער ניתן מרחב 
מרבי לביטוי התהליכים הטבעיים, ויש הבנה וקבלה של אי-

ודאות מסוימת באשר למבנהו העתידי של היער. עם זאת, 
עולה  אינה  היער  של  הטבעית  ההתפתחות  מגמת  כאשר 
התערבות  נשקלת  השטח,  ניהול  מטרות  עם  אחד  בקנה 

יערנית מושכלת בעלת אופי מכוון.
גישה חדשה  מציגה  בישראל  היער  ניהול  לסיכום: תורת 
המספקת  מורכבת  אקולוגית  כמערכת  היער  ניהול  של 
אקולוגית'.  מערכת  'שירותי   – לאדם  מגוונת  תועלת 
מנהלי היער מתערבים במערכת האקולוגית בממשק יער 
הגדירה  קק"ל  השטח.  של  השונה  לייעוד  בהתאם  שונה 
שבעה ייעודי שטח – נופש, מורשת, ערכי טבע, חיץ לאש, 

יער קהילתי, מחקר ורב תכליתי.
הבנה  מתוך  ומוגבל  מושכל  באופן  נעשית  ההתערבות 
זמן  לאורך  המערכת  שירותי  מגוון  את  לספק  היכולת  כי 
תלויה במגוון הביולוגי ובתהליכים הטבעיים שהוא מקיים. 
בכלל  העולמית  ביערנות  ומתרחש  הדרגתי  התהליך 

ובישראל בפרט. 



נספח #3

עזרי
הדרכה 

חזרה <



ִ ִ ָ ִ

ִ ָ 
ָ ָ

מגדיר ציפורים 
- עמוד 6 עבור פעילות  1

חזרה <

ַמגְדיר האישי ֶשל: ה ַ

 ַהְדִּביקּו ּכָאן
ֶאת ַהִּצּפֹור

 ַהְדִּביקּו ּכָאן
ֶאת ַהִּצּפֹור

 ַהְדִּביקּו ּכָאן
ֶאת ַהִּצּפֹור

 ַהְדִּביקּו ּכָאן
ֶאת ַהִּצּפֹור

 ַהְדִּביקּו ּכָאן
ֶאת ַהִּצּפֹור

 ַהְדִּביקּו ּכָאן
ֶאת ַהִּצּפֹור

צ ַיְרו כאן ֶאת ַהצפ ור
הֲאהוב ה ֲעלֵיכֶם
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ִמְקָרִאי נֶֶש ר ע ור ב אפר

סיס החומות

נ ץ מצויד רור הביתש לו נודדת ר מצוי

ַהחֶֹרש לְָבנָהֵעיט ִסיָדה עגור אפרֲח 

ִָָָ

ָ

- עמוד  11  - עמוד 6 ופעילות  4 עבור פעילות  1

ָ ִָ

חזרה < 

דף ציפורים 

ֵֹ ׂ ְַ ַ ְֵ

ֹ ֵ

ַֹ
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ִָ ָ
ָ ָ ֶָ ָ ֶָ ָ ֶ

באזור לח על 
האדמה

מק ור 
מעוקל

רגליים 
עם טפרים

חדות  )ציפורניים
ומעוקלות(

מק ור 
י שר וקטן

מקור  
י שר וארוך

רגליים 
עם קרומי 

שחייה

מק ור 
א חר

רגליים 
אחרות

 10 - עמוד 3 עבור פעילות

ָ ִ

דף תצפית
חזרה <

ַא יפה הצפ ור? ֹ ֵא יזה מקור יש לה?ֵ ֶ ֵ
ִה קיפו את התשובה המתאימה ְ ַ ַ ְ ַ ִ ִה קיפו את התשוב ה המתאימהַ ְ ַ ַ ְ ַ ִ ִה קיפו את התשוב ה המתאימהַ ְ ַ ַ ְ ַ ִ ַ

על שיח נמוך

באווירעל צמרת עץ

על אדן חלון

רגליים
קטנות 

ועדינות

במקום אחרעל פ ני המים

על האדמה

ֵא ילו רגלים יש לה? ַ ְ ַ ֵ
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חזרה < 

המשך דף תצפית 
- עמוד 10  עבור פעילות  3

ְִֵ באיל ְו צבעים הנוצ  ותַָ
ֵֶֹ ֶש ַל הצ פור? 

ָ ָ
ִ

ֶ ְִַַַָ
ִ ְבא יז ֶה ג דל ה יא?

ַ ַָה ִקיפו את ה ְתשובה המתאימ ה ֶַַ ה ִקיפו את ה ְתשוב  ַה המתאימה ְִ

ם דואחום 

ל כחוב צהו

בינוני ן לבור אפ

קטן גדול ק ירושחור 



להורדת הכרזות 
והעזרים שבערכה, 

לפעילויות המשך 
ולהרחבה - סרקו:

פעילות
מהנה!

https://greenwin.kkl.org.il/education/educational-products/birds_of_the_bible/
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