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המערכות האקולוגיות - הבסיס לקיומנו

שירותי מערכת

הם אינם זקוקים לנו...

 מילון
חומר גלם 

חומר שממנו מייצרים מוצרים 
וכלים. חומר הגלם משתנה 

בתהליך הפיכתו למוצר. יש חומרי 
גלם מהטבע ויש חומרי גלם 

שהאדם מייצר באופן מלאכותי 
מחומרים שבטבע.

יחסי גומלין 
קשרים הדדיים בין שני 

"צדדים" - בין יצורים חיים או 
בין יצור חי לסביבתו הדוממת 

- ובהם כל צד גם משפיע וגם 
מושפע. ההשפעה יכולה לעזור 

או להפריע.

מגוון ביולוגי 
המבחר והשוני שיש בצורות החיים 
על פני כדור הארץ: הקשת הרחבה 

של מיני יצורים ושל תכונותיהם, 
של צורות גידול ובתי גידול, של 

מערכות אקולוגיות וכן גם של 
התהליכים וכלל יחסי הגומלין 

שבהן. 

מערכת אקולוגית  
כל היצורים החיים בשטח מסוים 

בסביבה וכל התהליכים ויחסי 
הגומלין שבין היצורים האלה 

לבין עצמם ובינם לבין הגורמים 
הדוממים )לא-חיים( שבאותו שטח.

שטחים פתוחים  
שטחים שאין בהם בנייה או 

כבישים ובהם מתקיימת מערכת 
אקולוגית כלשהי, כמו שטחי בור, 

שטחים חקלאיים, יערות ושמורות 
טבע. בעשורים האחרונים כמות 

השטחים הפתוחים בישראל 
הולכת ומצטמצמת במהירות, 

בעיקר במרכז הארץ. 

האם היינו יכולים לחיות על כדור 
הארץ, אילו היה כוכב הלכת שלנו ריק 
מחיים אחרים, אילו היו בו רק סלעים, 

מים וקרקע? מה היה אילו לא היו בו 
צמחים ובעלי חיים אחרים? 

האם היינו יכולים ליצור באופן 
מלאכותי תנאי סביבה ומשאבים 

הנחוצים לקיומנו, ובעיקר - האם היינו 
יכולים לייצר בעצמנו את מזוננו? 

בשטחים פתוחים מתקיימות 
מערכות אקולוגיות ובתוכם יכולים 

להתקיים גם המזון וחומרי הגלם שאנו 
זקוקים להם, גם הגידולים החקלאיים 

שאנו מגדלים וגם אנחנו עצמנו. 

בסיס לקיום חיינו

אנו תלויים בטבע, גם אם לפעמים 
נראה שסביבת חיינו מנותקת ממנו. 

המערכות האקולוגיות בעולם 
תומכות בקיומנו ומעניקות לנו 

באמצעות המגוון הביולוגי "שירותי 
 חינם", שנראים לנו מּוָבנים מאליהם: 

1( אספקת מזון, מי שתייה וחומרי גלם. 
2( קיום ותחזוקה של הסביבה 

המקומית, האזורית והעולמית. 
3( חוויות והשראה ממפגש שלנו 

עם הטבע. 

שירותי המערכת החיוניים ביותר 
קשורים בקרקע, במים ובאוויר. 

לעתים קרובות מרכיבים מסוימים 
של המערכת האקולוגית מספקים לנו 

יותר משירות אחד. 

מידת השימוש שבני האדם עושים 
בשירותי המערכות האקולוגיות עלתה 

במאה השנים האחרונות וממשיכה 
לעלות כל הזמן. 

בגלל הפגיעה הגדולה במערכות 
אקולוגיות בעולם המשך קיומם של 

השירותים האלה אינו מובן עוד מאליו 
ונתון בסכנה.

יצורים זעירים שבקרקע תורמים 
לפוריות הקרקע וליכולת של הצמחים 
שבה לייצר מזון. הם גם משפרים את 

כושר הקרקע למחזר חומרים ופסולת 
ולקלוט מי גשמים.

מדענים מעריכים כי בגרם אחד של 
קרקע יש מיליארדי חיידקים ומאות 
אלפי יצורים זעירים אחרים, רובם 
ממינים שעדיין לא הוגדרו, כלומר 

רים למדע. אינם מּוּכָ

פירות וירקות

צמר

בדים

תרופות 

עצים להסקה

בעלי חיים 

רהיטים

נייר

מוצרי עור

שימור אדמה 

טיהור המים

בית גידול

האבקה

מזון

חומרי גלם

טיהור האוויר

השראה

בסיס לקיום

אספקה

בשמים

תבלינים דגים תרנגולת וביצה

נחל דישון בגליל העליון

יערות הם דבר נפלא
יערות הם דוגמה נפלאה, המראה שמרכיבים 

מסוימים של המערכות האקולוגיות יכולים 
לספק יותר משירות אחד: יש בהם מיני עצים 

שמספקים מזון לבעלי חיים ולאדם, וגם 
תרופות ותבלינים ובולי עץ לשימוש האדם; 
העצים מעשירים את האוויר בחמצן הדרוש 

לקיום של רוב היצורים החיים, הם מסייעים 
להחדיר את מי הגשם אל תוך האדמה 

ושומרים על הקרקע מפני היסחפות; השהייה 
ביערות יכולה להשרות על אנשים שלווה 

ולעורר אותם ליצירה.

קיימּות - כי הכול קשור
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קריאה פעילה בכרזה

הכרזה מיועדת לתלייה בכיתה. כדאי לתלות אותה מספר ימים לפני תחילת העיסוק בנושא ולעקוב אחר תגובות 
התלמידים.

בשיעורים הראשונים מומלץ להקדיש זמן להתבוננות משותפת בכרזה ולקריאה פעילה בטקסטים -  בכל שיעור 
בחלק אחר של הכרזה. פרק הזמן שיוקדש לעבודה המשותפת על הכרזה ישתנה משיעור לשיעור, לפי הצורך.

הצעות לעבודה משותפת על הכרזה:
להזמין את אחד התלמידים לקרוא טקסט מן הכרזה, ולאחר מכן לשוחח עם כל התלמידים על נקודות אלו:

● האם יש מונחים שאינם מובנים? - להבהיר אותם יחד, גם בסיוע המילון בתחתית הכרזה.
● אילו אסוציאציות )ֶהקשרים( מתעוררות בעקבות הקריאה? 

● כיצד מתקשרים הדברים שנקראו לנושאים אחרים שנלמדו?  
● אילו שאלות מתעוררות בעקבות הקריאה? - לאפשר לתלמידים להציג את שאלותיהם. 

אפשר לרכז את שאלות התלמידים על הלוח או על דף נייר ולשמור אותן להמשך העיסוק ביחידה זו. מדי פעם 
בפעם במהלך השיעורים כדאי לבדוק אילו מן השאלות הובהרו ואילו נותרו עדיין פתוחות. 

כדאי לבקש מן התלמידים לומר במילים שלהם את הנאמר בכרזה, ולהוסיף ידע ודוגמאות משלהם. כמו כן, מוצע 
להתבונן עם התלמידים בתמונות שבכרזה ולדון בשאלות: אילו תמונות מייצגות את הנאמר? האם לדעתם הבחירה 

בהן נכונה ומדגימה היטב את הדברים? אילו תחושות התמונות מעוררות בהם? 

בהצלחה!

צוות פיתוח - מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים

ניהול הפרויקט: אסנת בבלי

כתיבה ופיתוח: ד"ר תמר אחירון-פרומקין, אסנת בבלי

עיצוב גרפי: ואדיק באקמן

ייעוץ מדעי:  ד"ר תמר אחירון-פרומקין 

עריכת לשון: עדנה חכם-בסקין

צוות היגוי - המשרד להגנת הסביבה, אגף חינוך והסברה

זיוית לינדר

מאירה הלפר

צוות היגוי - משרד החינוך, מינהל מדע וטכנולוגיה

נירה קושינסקי 

תצלומים:

iStockphoto מאגר תמונות

נחל דישון - צלם: אילן מלסטר. באדיבות אתר המשרד להגנת הסביבה.

© תש"ע 2010, כל הזכויות שמורות למשרד להגנת הסביבה



3

המערכות האקולוגיות - 
הבסיס לקיומנו

מסרים מרכזיים
המערכות הטבעיות מספקות לנו שירותים מסוגים שונים.

מרכיבים מסוימים של המערכות יכולים לספק יותר משירות מערכת אחד.
המערכת ויחסי הגומלין שבה מורכבים ורגישים לפעילות האדם.

רקע כללי

לבין  האנושית  החברה  בין  הגומלין  יחסי  הם  מה 
מסוגלים  האדם  בני  האם  הטבעית?  הסביבה 

להתקיים בלי הסביבה הטבעית?
במידה  מנותקות  שיצרנו  החיים  שסביבות  נראה  לפעמים 
המדעי  הידע  בזכות  כי  לנו  ונדמה  הטבעי,  מהעולם  רבה 
את  לנהל  ביכולתנו  יש  אליו  שהגענו  המתקדם  והטכנולוגי 
הסביבה ולספק את כל צרכינו באמצעים מלאכותיים. אולם 
המערכות  נכון:  אינו  שהדבר  ויותר  יותר  מתברר  הזמן  עם 
מזון   - הטבע  מן  חינם  שירותי  לנו  מספקות  האקולוגיות 
כה  לנו  שנראים    - ומתהליכים  מתנאים  תועלת  וחומרים, 
או  בהם  מבחינים  איננו  לעתים  כי  עד  מאליהם  מובנים 

חושבים עליהם, אך למעשה הם הבסיס לקיומנו. 

שלושה  של  המהות  הבנת  את  להעמיק  ננסה  זו  ביחידה 
מושגים מרכזיים: מערכת אקולוגית, מגוון ביולוגי, שירותי 
קשורים  אלה  דברים  כיצד  ולהבין  האקולוגית,  המערכת 

לאורח החיים שאנחנו מנהלים.

ביחידה 1 "מה צריך כדי לחיות?", עסקנו בצרכים של יצורים 
חיים והקשר בין הצרכים האלה לסביבה שבה חיים היצורים. 
כעת נסתכל על יצורים חיים בקנה-מידה מרחבי גדול יותר. 
נתחום לנו יחידת שטח כלשהי, ונבחן מה קורה בתוכה - אילו 
קשרים ויחסי גומלין )ראו ברשימת המושגים( מתקיימים בין 
כל היצורים החיים שמאכלסים אותה ובינם לבין המרכיבים 
מה  השאלה:  על  לענות  ננסה  מכן  לאחר  שבה.  הדוממים 

הקשר של אלה לחיינו אנו?

כל  את  כוללים  אנו  שבו  מונח  היא  אקולוגית"  "מערכת 
- את  כל הפרטים,  היצורים החיים באזור מוגדר במרחב 
יחסי  את  זה,  באזור  הביולוגיים  והמינים  האוכלוסיות 
מרכיבי  לבין  בינם  הגומלין  יחסי  את  וכן  ביניהם  הגומלין 
הַאביוטית(.  הסביבה  )=דוממים,  חיים  שאינם  הסביבה 
להיות  יכולה  במערכת  התחום  האזור  של  ההגדרה 

שרירותית ולהימדד ביחידת שטח או ביחידת נפח. 
"תפקודי  המונח  תהליכים.  מתרחשים  כזו  אקולוגית  במערכת 
המערכת האקולוגית" מקיף את כלל התהליכים המתקיימים 
במערכת האקולוגית, ובהם ִמחזּור של חומרים, של אנרגיה 
המתקיימים  לתהליכים  נוגע  המונח  מינרליים1.  הזנה  חומרי  ושל 

או  האוכלוסייה  )הפרט,  בה  הכלולות  השונות  ברמות 
וקיבוע2   )פוטוסינתזה(  הטמעה  כמו  תהליכים   - המין 
על  והמשפיעים  וילודה(  תמותה  חומרים,  חילוף  פחמן, 

דפוסים ותהליכים ברמת המערכת האקולוגית כולה. 

גם  וכך  מורכבת  היא  האקולוגיות  המערכות  של  הפעילות 
יחסי הגומלין בין היצורים שבהן: בדרך כלל איננו יודעים בדיוק 
מה משפיע על מה ובאיזו מידה, מהי התרומה היחסית של 

מרכיב זה או אחר, וידיעותינו בשאלות אלה כלליות למדי. 

יש  לדוגמה  שונות.  אקולוגיות  מערכות  יש  שונות  בסביבות 
אקולוגית  מערכת  יש  ימית,  סביבה  של  אקולוגית  מערכת 
בנחל, מערכת אקולוגית בחורש ים-תיכוני ומערכת אקולוגית 
החיים  במרכיביהן  מזו  זו  שונות  הן  אלו  מערכות  בחולות. 

ובמרכיביהן הדוממים, אך יש בהן גם תהליכים דומים.

החיים על פני כדור הארץ מגלים עושר עצום. מגוון ביולוגי 
הוא מונח המתאר את המבחר, הטווח והשוני הכלולים בעושר 
זה: כשאומרים מגוון ביולוגי מתכוונים לכל הקשת הגדולה של 
גידול3,  צורות  ושל תכונותיהם, של  היצורים החיים  מיני  כלל 
של בתי גידול, של מערכות אקולוגיות ושל מכלול התפקודים 
הגומלין שבהן(.  ויחסי  )כלל התהליכים  במערכות אקולוגיות 
הטרופיים,  ביערות-עד  בעיקר  מרוכז  המינים  עושר  בעולם 
ולפיכך הרס בתי הגידול המתחולל כיום באזורים הטרופיים 

הוא החמור ביותר בהיבט הרחב, כלומר מבחינת כדור הארץ.

חשוב לציין שאף שהמחקר המדעי הביולוגי-אקולוגי להכרת 
ניכרת בעשור האחרון, איננו  מגוון המינים בעולם קיבל תנופה 
מכירים את כל מיני היצורים שחיים כיום בעולם, במיוחד לא 
של חסרי חוליות, ויש בידינו רק הערכות בדבר מספר המינים 
רק  היום  יכולים  אנחנו  כלומר  השונות.  בקבוצות  שיש  הכולל 
לשער מהו היקפו האמיתי של מגוון המינים החיים היום על 
כשנת   2010 שנת  את  לייחד  החליט  האו"ם  הארץ.  כדור  פני 
ייחד גם משרד החינוך תשומת לב  כך  ובשל  המגוון הביולוגי, 

מיוחדת לנושא זה.

שירותי מערכת 

המגוון הביולוגי הוא התומך למעשה בקיום של בני האדם 
באופנים  מתקבלת  זו  תמיכה  הארץ.  כדור  פני  על  וברווחתם 

1 מלבד מזון כמו פחמימות, חלבונים ושומנים, יצורים זקוקים גם לכמויות קטנות של חומרי הזנה )נוטריינטים(, כדוגמת תוספי מזון, מלחים או ויטמינים. יש 

מהם שמתקבלים מיצורים חיים ואחרים מתקבלים מיסודות ותרכובות שונים שבסביבה או בקרקע. גם צמחים, המייצרים את מזונם בעזרת אנרגיית השמש 
צריכים שבמצע הגידול שלהם יהיו חומרי הזנה שונים, כמו זרחן, חנקן אשלגן ויסודות נוספים.

)גלוקוז( שנבנית בתהליך זה. כלומר  )פוטוסינתזה( פחמן, מפחמן דו-חמצני שבאוויר, לתוך מולקולה של סוכר  2 קיבוע פחמן = הצמחים קושרים בהטמעה 

הפחמן מסולק מהאוויר ומעוגן בתוך גוף חי, ולפיכך קיבוע הפחמן מסייע להפחית את ריכוז הפחמן הדו-חמצני באטמוספרה ולהקטין את אפקט החממה.
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שירותי  מערכת.  שירותי  נקראים  יחד  וכולם  אחדים, 
מערכת אלה מתחזקים בראש וראשונה את המגוון הביולוגי 
עצמו ועקב כך הם יכולים גם להניב את התועלת המגוונת 

שהאדם מפיק מהם ישירות או בעקיפין.
את שירותי המערכת שהאדם מקבל מהמערכות הטבעיות 
ונציג  אותן  נציין  ראשיות.  קבוצות  לארבע  לחלק  כיום  נהוג 

להן דוגמאות: 
מהיבשה  מזון  של  ישירה  אספקה   - אספקה  שירותי  א( 
גלם  חומרי  כוללים  הם  גלם.  וחומרי  שתייה  מי  ומהים, 
מהצומח  מזון  כמו  טבעיות  ממערכות  שהושגו  ומוצרים 
סיבים  ולבנייה(,  )לבערה  עץ  ומבויתים(,  הבר  )מן  ומהחי 
לביגוד  ולחבלים,  לסריגים  לאריגים,  )לחוטים,  שונים 
מסוגים  אנרגיה  ייצור  גם  בהם  נכלל  ותרופות.  ולריהוט( 
יותר  שקל  המערכת  שירותי  של  המרכיבים  אלו  שונים. 
נסחרים  שהם  מכיוון  הישיר,  הכלכלי  ערכם  את  לאמוד 

בשווקים. 

הסביבה  של  וויסות  תחזוקה  קיום,   - בקרה  שירותי  ב( 
תועלת  כוללים  הם  והעולמית.  האזורית  המקומית, 
הסביבה,  את  שמווסתים  אקולוגיות  במערכות  מתהליכים 
סכנת  ומיתון  צמצום  האוויר,  מזג  ומיתון  האקלים  ויסות  כמו 
ַמחזֹור  של  בקרה  ומים,  אוויר  טיהור  ובצורות,  שיטפונות 
הגדלת  קרקע,  יצירת  וִמחזּורם,  שפכים  סילוק  המים, 
וליערנות, בקרה של סחיפת  ושימורה לחקלאות  ּפֹוריּותה 
קרקע, נטרול רעלים בקרקע, פירוק פסולת, פיזור תוצרי 
הפירוק וִמחזּור נוטריינטים )חומרי הזנה, מינרלים(, קיבוע 
וטפילים  מחלות  מחוללי  ויסות  או  מניעה  פחמן בצמחים, 

הפוגעים בצמחים, בבעלי חיים ובאדם.  

ג( שירותי תרבות - חוויות והשראה ממפגש עם הטבע. הם 
כוללים תועלת לא-חומרית שנובעת ממערכות אקולוגיות, 
פנאי  פעילות  אינטלקטואלי,  גירוי  אסתטית,  הנאה  כמו 
תחושת  רוחנית,  השראה  ונפשית,  רגשית  השפעה  ונופש, 

מקום ושייכות ומורשת תרבות.

לקיום  החיוניים  התפקודים  אלו   - תמיכה  שירותי  ד( 
ביניהם  השירותים.  יתר  ולייצור  האקולוגיות  המערכות 
נמנים ייצור ראשוני על ידי צמחים )בתהליך הפוטוסינתזה(, 
צמחים  האבקת  ופחמן,  זרחן  חנקן,  כמו  חומרים  ִמחזּור 
)ויש  בחקלאות  יבולים  של  אלה  כולל  זרעים,  והפצת 
בקרת  ואת  והמים  האוויר  טיהור  את  זו  בקבוצה  הכוללים 
את  לפיכך  כוללים  התמיכה  שירותי  והמחלות(.  המזיקים 
מגוון  הכולל  הביולוגי,  המגוון  לקיום  הנדרשים  התנאים 

מינים ומגוון גנטי. 

השירותים  כאן,  שהובאו  מהדוגמאות  לראות  שאפשר  כפי 
מרכיבים  ובאוויר.  במים  בקרקע,  קשורים  ביותר  החיוניים 

אחד.  משירות  יותר  לספק  יכולים  המערכת  של  מסוימים 
כפי  ויערות,  מעצים  המגּוֶונת  התועלת  היא  לכך  דוגמה 

שנראה בהמשך.
הבקרה  שירותי  את  יחד  חיברנו  בּכרזות   - פשטות  לשם 

ושירותי התמיכה, וקראנו להם בשם "בסיס לקיום". 

בסיס לקיום חיינו 

בּכרזה "המערכות האקולוגיות - הבסיס לקיומנו" מודגשת 
קיומנו  של  הכאילו-מובנת-מאליה  התלות  זו  כותרת  תחת 
בתשתית של המערכות האקולוגיות המתקיימות בשטחים 
היינו  האם  האלה:  השאלות  באמצעות  וזאת  הפתוחים, 
יכולים לחיות על כדור הארץ, אילו היה כוכב הלכת שלנו 
וקרקע?  מים  סלעים,  רק  בו  היו  אילו  אחרים,  מחיים  ריק 
מה היה אילו לא היו בו צמחים ובעלי חיים אחרים? האם 
היינו יכולים ליצור באופן מלאכותי תנאי סביבה ומשאבים 
הנחוצים לקיומנו, ובעיקר - האם היינו יכולים לייצר בעצמנו 

את מזוננו? 

בשטחים פתוחים מתקיימות מערכות אקולוגיות, ובתוכם 
יכולים להתקיים גם המזון וחומרי הגלם שאנו זקוקים להם, 

גם הגידולים החקלאיים שאנו מגדלים וגם אנחנו עצמנו. 
חשוב לציין שיצורים החיים במערכות האקולוגיות הטבעיות 
הם גם המקור לצמחים מתורבתים )הם נקראים אבות צמחי 
המזון, למשל חיטה ותירס( ולבעלי החיים המבויתים )למשל 
עז וכלב(. במערכות האלה יש עוד מבחר גדול של יצורים 
או  ביכולותיהם  ולהשתמש בגופם,  לבחור  יכול  האדם  שמהם 

במוצריהם )ראו בהמשך -  ה"ספרייה" הנושמת(.

להדגשת  משמש  האקולוגית"  המערכת  "שירותי  המונח 
חיוניותם  בעולם בשל  הטבע  משאבי  על  הצורך בשמירה 
באדם  הממוקדת  ראייה  זווית  מתוך  האדם,  לפעילות 
צורך?  בכך  היה  למה  אנתרופוצנטרית(.  )גישה  ובצרכיו 
המונח נטבע לפני כשלושים שנה כדי להדגיש את תלותנו 
המשך  לצורך  לשמרן  הצורך  ואת  הטבעיות  במערכות 
הקיום האנושי. זאת כיוון שעל אף הפעילות למען שמירת 
חיצוני  נתפס כמשהו  אז, העניין עדיין  הטבע שנעשתה עד 
שירותי  האנושיים;  ומהצרכים  האנושיים  מהחיים  ונפרד 
המערכת האקולוגית נתפסו כדבר מובן מאליו, כמשהו נתון 

שאנו יכולים לקחת כאוות נפשנו מהטבע. 

יערות הם דבר נפלא

של  מסוימים  שמרכיבים  לכך  נפלאה  דוגמה  הם  יערות 
המערכות יכולים לספק יותר משירות מערכת אחד. למשל יש 
)=עצה  גלם  כחומר  ועץ  מזון  שמספקים  עצים  מיני  בהם 
מקור  מספקים  הם  ומוצריו(,  נייר  להכנת  לנגרות,  לבנייה, 

3 צורות גידול - ליצורים שונים יש מהלך חיים משלהם, שיכול להיות שונה לגמרי משל אחרים. למשל חרקים שמתגלגלים מביצה, לזחל, לגולם ולבוגר הם 

שונים מאיתנו, שאצלנו השלב הצעיר דומה למדי לשלב הבוגר, והם שונים גם מצמחים פשוטים, שאצלם יש שלב חיים נפרד של גופי הרבייה )המקביל לתא 
הזרע והביצית שלנו( ושלב חיים נפרד ליצור שנוצר מזיווגם; באותו יצור עצמו יכולות להיות צורות גידול שונות המושפעות מתנאי הסביבה ואף הזוויג יכול 

להשתנֹות לפי השתנּות התנאים )למשל יש מיני דגים שאצלם אותו פרט יכול להיות זכר או נקבה, על פי השתנות של תנאים מסוימים בסביבתו(.



5

תרופות  מעצים  להפיק  אפשר  כן  כמו  לבערה;  אנרגיה 
הנחוץ  בחמצן  האוויר  את  מעשירים  עצים  ותבלינים. 
לקיומנו ולקיום יצורים חיים אחרים, והם מסוגלים לספוח 
לטהרו.  וכך  מסוימים  רעילים  חומרים  מהאוויר  אליהם 
הסביבה,  טמפרטורת  של  ממתן  גורם  מהווים  יערות 
יערות  משקעים.  של  מקומית  היווצרות  מעודדים  והם 
למתן  האדמה,  תוך  אל  הגשם  מי  את  להחדיר  מסייעים 
עוצמת גשמים וסערות וכך למנוע את התמוטטות הקרקע 
אנשים  משרה על  לידם  או  השהייה ביערות  והיסחפותה. 

שלווה ומעוררת אותם ליצירה. 

זה כבר בכלל לא מובן מאליו

השימוש שבני האדם עושים בשירותי המערכת גדל מאוד 
במאה השנים האחרונות וממשיך לגדול עוד כיום. פעילות 
האדם משָנה ופוגעת, לעתים בלי כוונה ובלי ידיעה, פגיעה 
ובשירותים  אקולוגיות  במערכות  הביולוגי  במגוון  גדולה 
שהן מעניקות. לקצב השינויים יש השפעה מכרעת על עוצמת 
אקולוגיות  במערכות  הגדולה  הפגיעה  ובגלל  הפגיעה, 
- המשך קיומם של השירותים האלה אינו מובן עוד  בעולם 

מאליו אלא נתון בסכנה של ממש. 

ה"ספרייה" הנושמת

אפשר לַדמֹות את המערכת האקולוגית לספרייה: הספרים 
"שואלים"  אדם  בני  יצורים.  של  שונים  מינים  הם  שבה 
מתוכה מינים שונים ומשתמשים בהם. יש הרבה "ספרים" 
עדיין  בני אדם  אך  לאדם,  תועלת  להביא  כאלה, שיכולים 
יושמדו כל העותקים  לא הכירו אותם ולא "קראו" בהם. אם 

של ספר כלשהו - אף אחד לא יוכל לקרוא בו עוד. 

הם אינם זקוקים לנו

"הם אינם זקוקים לנו, אלא אנחנו להם"
האקולוג אדוארד או. וילסון4

מגולמת  וילסון  האקולוג  שאמר  האלה  לדברים  דוגמה 
ביצורים הזעירים שבקרקע. אלה תורמים לפוריות הקרקע, 
ופסולת,  חומרים  ולמחזר  גשמים  מי  לקלוט  ליכולתה 

וליכולת של הצמחים שבה לייצר מזון.

כמות היצורים הקטנים שבקרקע היא עצומה ובלתי נתפסת. 
אינם  הקטנים  היצורים  ממיני  מאוד  שרבים  למעלה  הזכרנו 
מוכרים כלל למדע, והיצורים שבקרקע הם דוגמה מצוינת לכך. 
במחקר שנעשה לפני כחמישים שנה בדנמרק העריכו מדענים 
תולעים   50,000 בערך  יש  מרעה  אדמת  של  רבוע  שבמטר 
תולעים  מיליון   12 וכמעט  ואקריות5,  חרקים   50,000 קטנות, 
)קבוצה אחרת של תולעים(. בעבודה אחרת שנעשתה  עגולות 

על יצורים זעירים בקרקע הוערך שבגרם אחד של קרקע יש 
מיליארדי חיידקים, ועוד מאות אלפי יצורים זעירים אחרים 
- 400,000 פטריות, 50,000 אצות ועוד כ-30,000 יצורים חד-

תאים אחרים, רובם ממינים שאינם מוכרים למדע. 

החשיבות  את  מדגיש  ביולוגי  מגוון  המונח  כי  לציין  ראוי 
של כל היצורים במערכת האקולוגית )ולאו דווקא את אלה 
שמושכים מסיבות שונות את לב האדם( ואת חשיבותם של 

התהליכים והתפקודים שהם מקיימים יחד.

ומה אצלנו?

בתחומי ישראל יש מגוון עשיר ביותר של בתי גידול ועושר 
ייחודי של  יחד פסיפס  יוצרים  וכל אלה  יצורים,  גדול של 
המגוון  רבים.  מערכת  שירותי  לנו  ומעניקים  ביולוגי,  מגוון 
בצומת  למקומה  הודות  במיוחד  עשיר  בישראל  הביולוגי 
)אזורי  יצורים שהגיעו ממקורות שונים  דרכים שם נפגשים 
מוצא ביוגאוגרפיים( -  יצורים ממקור צפוני )אקלים גשום 
יצורים  אסיה(,  )ממערב  ערבתי  ממקור  יצורים  באירופה(, 
)מצפון אפריקה(, יצורים ממקור טרופי )דרך  ממקור מדברי 
הזה  הייחודי  למיקום  סוף(.  ים  ודרך  הסורי-אפריקני  השבר 
נוסף מגוון פיזי - על פני שטח לא גדול יש בישראל מעבר 
ובין  וקרקע  מסלע  סוגי  בין  אקלים,  טיפוסי  בין  דרמטי 
די  לא  ואם  )טופוגרפיה(.  הקרקע  פני  של  שונים  מופעים 
אלפי  עשרות  במשך  הארץ  בתחומי  האדם  פעילות  באלה, 
המינים  ועל  הנוף  על  חותמה  את  השאירה  היא  גם  שנים 

שאפשר למצוא בנופים מסוימים.

הרכב המינים במקומות שונים בארץ משתנה כתלות בתנאי 
האקלים במקום, בִקרבה לאזורי המוצא של היצורים השונים 
ובאינטראקציה בין מינים שונים החיים באותו אזור. תפוצת 
נקבעת  )המקומות הגאוגרפיים שבהם הם נמצאים(  המינים 
לפי זמינות בתי הגידול המתאימים להם, שאליה מתווספות 
יציבים,  מינים  יש  בישראל  האדם.  פעילות  של  השפעות 
שחיים בה כל השנה, ונוסף להם יש בה מינים אורחים בעונות 
המעבר - ישראל מיוחדת בכך שהיא מצויה על ציר נדידה אווירי, 
ימי ויבשתי למינים רבים של בעלי חיים, ואלה מתעכבים בה 

לשהייה זמנית בבתי גידול לאורך נתיב נדידתם.

בתחומי ישראל חיים כיום כ-2,400 מינים של צמחי בר, כ-530 
מלבדם יש  מיני עופות, כ-100 מיני יונקים וכ-100 מיני זוחלים; 
בארץ עשרות אלפי )!( מינים של פרוקי רגליים ונציגים רבים 
של קבוצות נוספות - שעליהם איננו יודעים הרבה. כל אלה 
חיים בכ-20 מערכות אקולוגיות ביבשה ובמערכות אקולוגיות 

אחדות של מים - בנחלים, באגמים ובימים.
המגוון  על  רבים  איומים  יש  בישראל  גם  כולו,  בעולם  כמו 

הביולוגי ועל שירותי המערכת שהוא מעניק לסביבה ולאדם.

4 מחשובי העוסקים היום במגוון הביולוגי בעולם, פעיל במיוחד במחקר באזורים טרופיים וממקדמי פעילויות לשמירת מגוון המינים העולמי. ספרו "רבגוניות 

החיים" תורגם לעברית בשנת 2003, ויצא לאור בהוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים.
5 קבוצת פרוקי רגליים המשויכת למחלקת העכבישניים.
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ַהֶקֶשר בין מערכי השיעור

רבגוניות  עם  מחודשת  פגישה  מציעה  זו  יחידה 
מבט  מנקודת  כאמור  והפעם  אדמות,  עלי  החיים 
כיצד  לבדוק  ננסה  במרכז(:  האדם  )שבה  אנתרופוצנטרית 
המכלול של הטבע ומרכיבים מסוימים שבו הם שמאפשרים 
וננסה  בסכנה  כיום  נתונה  לקיומנו  שהתשתית  נבין  קיומנו,  את 

להבין את הסיבות המורכבות לכך.

ע בּכרזה?  איך מתקשרים מערכי השיעור לסיפור הכולל המּוּבָ

מן  חינם  שירותי   - הראשון  בשיעור 
הטבע - אנו פותחים בהצגת הרעיון של שירותי 
האנושי.  לקיום  וחשיבותם  האקולוגית  המערכת 
בעזרת קופסת השיטוט אפשר לפגוש את השירותים המרכזיים 
הקשורים באוויר, במים ובקרקע, ולאחר מכן נשתמש כדוגמה 
האקולוגית  המערכת  מוצגת  בּכרזה  וביערות.  בעצים  בעיקר 
של נחל ושל חורש ים-תיכוני לִצדו ודוגמאות אחדות לשירותי 
בתמונות  המופיעות  הדוגמאות  על  להצביע  אפשר  מערכת. 
מזון,  לאספקת  הקשורים  שירותים  על  ולשוחח  בּכרזה 
שירותים  ולמתן  גלם  חומרי  של  לאספקה  ותרופות,  תבלינים 

הקשורים בתפקודים של המערכת האקולוגית.

בשיעור השני - אספקה, בסיס לקיום 
שירותי  להציג  ממשיכים  אנו   - והשראה 
מערכת נוספים, שוב באמצעות השימוש בעצים 
לכמת  יותר  שקשה  התועלת  סוגי  את  לציין  חשוב  כדוגמה. 
הקשורה  תועלת  או  בהשראה  הקשורה  תועלת  כמו  אותן, 
הכלכליות  שהמערכות  מכיוון  הסביבה,  של  ובתחזוקה  בקיום 

שלנו כיום אינן מקנות להן ערך ישיר.

השיעור השלישי - מהו מגוון ביולוגי? 
ביולוגי".  "מגוון  המושג  עם  אותנו  מפגיש   -
ננסה להבין את מורכבותו של המושג - שכולל 
זה  מצאי  של  התפקוד  ואת  שיש(  )מה  המצאי בשטח  את 
)אופן הפעילות של המרכיבים - ביחד או בנפרד(. המגוון 
מין  מאותו  פרטים  הנחל:  בתצלום  בּכרזה  מוצג  הביולוגי 
של  אוכלוסיות  לצד  נתון  בשטח  כאוכלוסייה  יחד  חיים 
תהליכים  במגוון  יחד  פועלים  אלה  וכל  אחרים,  מינים 

באותה מערכת אקולוגית. 

בשיעור הרביעי - מבט מקרוב: מה יש 
לנו בארץ? -  מהמבט העולמי נעבור למבט 
מגוון  נכיר  מקומי.  למבט   - יותר  ונתקרב  אזורי 
הביולוגי  המגוון  על  בארץ,  אקולוגיות  מערכות  של  נופים 
למצוא  יכולים  אנחנו  מערכת  שירותי  אילו  נבדוק  שבהן. 
בסביבתנו  למצוא  אפשר  מערכת  שירותי  ואילו  בארץ, 
על  להקל  כדי  זה  בשיעור  סיור  לשלב  רצוי  הקרובה. 
מנקודת  מהסביבה  מוכרים  מרּכיבים  לראות  התלמידים 

והמערכות  הנופים  למגוון  הדוגמאות  אחת  שונה.  מבט 
האקולוגיות בישראל היא המערכת האקולוגית בנחל דישון 

המוצגת בּכרזה.

 - ואיומים  סיכונים   - החמישי  השיעור 
מציג תהליכים שמאיימים כיום על המגוון הביולוגי 
מספק.   שהוא  המערכת  שירותי  על  גם  ולפיכך 
ולִצדו  רּות,  הּכָ היער  באמצעות  בּכרזה  מודגמים  האיומים 
המכנית  יכולתו  את  בהרבה  ִׁשכלל  החשמלי  שהמסור  הּכֹורת 

לעומת זו של בני הדורות הקודמים.

שירותי  של  והחשיבות  המשמעות  שהבנת  כאן  לציין  חשוב 
את  לחלק  מומלץ  לכן  מאליה.  ומובנת  פשוטה  אינה  המערכת 
הפעילות במהלך השיעורים כך שסיכום ואיסוף תובנות ייעשו 
וקישורים  ֶהקשרים  וליצור  השיעור,  במהלך  אחדות  פעמים 
ובין הנלמד  והתנסויות קודמים של התלמידים  ידע  שונים בין 
והעמקת  הבהרה  לצורך  כאן  הנלמד  לבין  אחרים  במקצועות 

ההבנה.

הבחירה בעצים כדוגמה נעשתה מכמה סיבות:
יותר  אולי  ● עצים מעורבים במגוון של שירותי מערכת, 

ממרכיבים אחרים במערכת האקולוגית.
הקשורים   - ביותר  החשובים  בשירותים  מעורבים  הם   ●

בקרקע, באוויר ובמים. 
מערכות  יוצרים  הם  בנוף,  מרכזית  נוכחות  יש  לעצים   ●
נוספים  ובתהליכים  המזון  במארג  מסועפות  קשרים 

במערכת האקולוגית.
ואפשר  אחרים,  חיים  יצורים  לעומת  ימים  מאריכי  עצים   ●
זו להוספת הפרספקטיבה של הזמן לדיון  להיעזר בעובדה 

בשירותי המערכת.
● בני אדם קשורים לעצים במערכת ענפה של משמעויות 
תרבות  רגש,  אסתטיקה,  של   היבטים  הכוללת  וֶהקשרים, 
דרך  ועוד.  ויצירה  השראה  רוחניות,  אתיקה,  ומורשת, 
כדוגמה אפשר להציג מכלול עשיר של התייחסות  העצים 

האדם לטבע.

מושגים מרכזיים 

 -  )populations of a species( ביולוגיות  אוכלוסיות 
כלשהו(  חי  יצור  )של  מין  מאותו  פרטים  קבוצת  בביולוגיה, 
יכולה  מאוד  קטנה  אוכלוסייה  מסוים.  שטח  המאכלסים 
מחלה  או  בצורת  שרפה,  כמו  מקריים  אירועים  בגלל  להיעלם 

פתאומית שפוגעת במרבית הפרטים.
השפעות פעילות האדם )human impacts( - פעילות האדם 
או  אזורי  מקומי,  באופן  המערכת  בשירותי  לפגוע  יכולה 
עולמי: התמעטות שטחים פתוחים, הצטברות מזהמים במים 
בקרקע ובאוויר, מפגעי רעש ואור, דלדול משאבים, הכחדות 

מינים ושינויי אקלים.
- חומר שממנו מייצרים מוצרים   )raw material( חומר גלם 
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וכלים. חומר הגלם משתנה בתהליך הפיכתו לחלק ממוצר או 
למוצר מוגמר. בתהליכי ייצור ועיבוד בתעשייה יש חומרי גלם 
מהטבע )מופקים מהאדמה, מהחי או מהצומח( ויש חומרי גלם 
שהאדם מייצר בעצמו באופן מלאכותי מחומרים שבטבע )או 

חומרי גלם שהם מוצרים אחרים(. 
בין  הדדיים  קשרים   -  )interrelationship( גומלין  יחסי 
לסביבתו  חי  יצור  בין  או  חיים  יצורים  בין   - "צדדים"  שני 
הדוממת - ובהם כל צד גם משפיע וגם מושפע. ההשפעה 

יכולה לעזור לו או להפריע לו.
שיש  והשוני  המבחר   -  )biodiversity( ביולוגי  מגוון 
בצורות החיים על פני כדור הארץ: במונח הזה כוללים את 
הקשת הרחבה של מיני יצורים ושל תכונות אפשריות בכל מין, 
וכן  גידול, של מערכות אקולוגיות  ושל בתי  גידול  צורות  של 
המונח משמש  ויחסי הגומלין בהן.  גם של כלל התהליכים 
ולהדגשת  בעולם  הטבע  משאבי  של  החשיבות  להדגשת 

הצורך בשמירתם.
החיים  היצורים  כל   -  )ecosystem( אקולוגית  מערכת 
הגומלין  ויחסי  התהליכים  וכל  בסביבה  מסוים  בשטח 
הגורמים  לבין  ובינם  עצמם  לבין  האלה  היצורים  שבין 
הפעילות של המערכות  הדוממים )לא-חיים( שבאותו שטח. 

האקולוגיות ויחסי הגומלין שבהן הם מאוד מורכבים.
בהם  שאין  שטחים   -  )open landscape( פתוחים  שטחים 
ובהם מתקיימת מערכת אקולוגית כלשהי,  או כבישים  בנייה 
בור,  שטחי  לדוגמה  הם  כאלה  למחצה.  טבעית  או  טבעית 
שטחים חקלאיים, יערות ושמורות טבע. בעשורים האחרונים 
ומצטמצמת  הולכת  בישראל  הפתוחים  השטחים  כמות 

במהירות, בעיקר במרכז הארץ.
 ecosystem הטבע  של  החינם  )=שירותי  מערכת  שירותי 
בעולם  האקולוגיות  המערכות  שבהן  הדרכים   -  )services
תומכות בקיום החיים של בני האדם: השירותים שהן מספקות 
לנו בחינם כוללים אספקה של מזון וחומרי גלם, ניקוי )טיהור 
והתחדשות של מרכיבים  ִמחזּור  ופירוק פסולת,  ומים(  אוויר 
והעולמית  האזורית  הסביבה  של  ותחזוקה  ויסות  בעולם, 
והשראה  חוויות  גם  כוללים  המערכת  שירותי  הארץ.  בכדור 

שאנו מקבלים ממפגש עם הטבע.

קישורים והרחבה 

קישורים לדפי אינטרנט, למאמרים, לסרטים ולספרים שבהם 
תוכלו להיעזר כדי להרחיב את ידיעותיכם ולהעשיר את תוכן 
השיעורים תוכלו למצוא באתר האינטרנט של מוזיאון המדע 

ע"ש בלומפילד ירושלים.

www.mada.org.il/kayamut :כתובת הדף
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שירותי חינם מן הטבע   
האם נוכל לדמיין את חיינו בלי חמצן לנשימה, בלי מים נקיים לשתייה, או בלי מזון מן הטבע לגופנו ולרוחנו? האם אפשר בכלל 
להצליח ולקיים עולם שהוא כולו מלאכותי, מעשה ידי אדם, והאם נרצה לחיות בעולם כזה? עד כה נכשלו ניסיונות להפעלת 

דגמים ראשונים של מערכות מוקטנות כאלו )ראו בעמוד 18(.

המערכות  ומשלל  מהטבע  חינם  מקבלים  שאנו  והמגּוֶונת  הרבה  התועלת  מורכב:  בנושא  העיסוק  את  פותח  זה  שיעור 
האקולוגיות שבעולם. נציג בו את הרעיון של שירותי מערכת ונפרט את השירותים החיוניים הקשורים למים, לקרקע ולאוויר.

מסרים 
● לא ייתכנו חיים אנושיים בלי שירותים שהטבע מספק לנו.  

● המערכות הטבעיות נותנות לנו מגוון עצום של שירותים, שמספקים צרכים של האדם בתחומים שונים.  

מטרות השיעור 
● התלמידים יתוודעו לתרומתם החיונית של שירותי המערכות האקולוגיות בשמירה על קיומנו.  

● התלמידים יזהו מגוון של שירותים שאנו מקבלים ממערכות טבעיות על פני כדור הארץ, בעיקר ממים מקרקע ומאוויר.   

מהלך השיעור

פתיחה

ציוד נדרש:
קופסאות שיטוט כמספר קבוצות התלמידים, ובתוכן 
מהטבע,  וחומרים  מזון  אספקת  שמדגימים  פריטים 
להלן  כמפורט  ותמיכה,  בקרה  השראה,  שירותי 
1( חפצים שהוכנו מחומרים מן הטבע  )הצעה בלבד(: 
שונים,  טבעיים  סיבים  כותנה,  בד  עץ,  אטב  )למשל: 
חתיכת  וקרטון,  נייר  משי,  או  פשתן  חבל,  צמר,  כמו 
עור(; 2( מרכיבי מאכלים ותבלינים או עלים ריחניים 
תרמילי  קינמון,  קליפות  ואגוזים,  שקדים  )למשל: 
וחומוס,  חיטה  גרגרי  זוטה,  או  מרווה  עלי  ציפורן, 
שקית תה(, תמונות של בעלי חיים שהאדם ניזון מהם 
 ,C ויטמין  )של  כלשהי  קפסולה  פרה(,  תרנגולת,  )דג, 
למשל(; 3( תמונות של אירועי מזג אוויר ושל מקורות 
נחל  )גשם, סערה, עצים שרוח מטלטלת אותם,  מים 
כמדבירים  המשרתים  חיים  בעלי  תמונות  אגם(;  או 
טבעיים )כמו תנשמת עם מכרסם בפה, עטלף חרקים, 
עכביש(; תמונות מאביקים )דבורים, עשים(; 4( תמונות 

טבע ונוף: מרחבי הרים ואגמים; שדה פרחים;
5( תצלומי אנשים או ילדים בטבע: מטיילים או עסוקים 
באופניים,  או  סוסים  על  )רכיבה  אחרת  בפעילות 

שיט בסירות(.  

אפשר  בלבד.  כמכל  משמשות  עצמן  הקופסאות 
קרטון  או  פלסטיק  במכלי  חוזר  שימוש  להשתמש 

כלשהם.
)לא חובה(. מוזיקה של קולות מהטבע ומכשיר השמעה 

פעולת הכנה לקראת השיעור: 
להיכלל  שאמורים  שונים  פריטים  של  רשימה  להכין  כדאי 
בקופסה, ולבקש מכל תלמיד להביא 5-4 "עותקים" של פריט 
"חמישה  )למשל  מכלילה  הגדרה  או  שם  לציין  בלי  אחד, 
מן הטבע"(. ההכנה  "חפץ שהוכן מחומרים  ולא  אטבים מעץ" 
יכולה לעורר סקרנות משום שלכאורה אין קשר בין הפריטים 
שיביאו  הפריטים  את  להביא.  התבקשו  שונים  שתלמידים 

תחלק המורה בין הקופסאות לפני השיעור.

בשיעור:
מקבלת  קבוצה  כל   .5-4 לקבוצות של  מתחלקים  התלמידים 
ולשוחח עליו. מומלץ  וחבריה מוזמנים לבדוק את תוכנה  קופסה, 
ללוות את הפעילות במוזיקת רקע רגועה של קולות מהטבע.
שאלות:  לשֵלב  בהדרגה  להתחיל  אפשר  דקות  כמה  לאחר 
מוסיפים  הייתם  מה  בקופסה?  החפצים  לכל  המשותף  מה 

לה? תנו שם לקופסה.  
אוספים את הקופסאות ושואלים: מה היה הקשר בין החפצים 

בקופסת השיטוט? 

1

הצעות לפעילות

פתיחה

מה אנחנו מקבלים מהטבע? )שיחה כיתתית ובזוגות(  

בסיס לקיום )שיחה כיתתית(  

סיכום
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בסיס לקיום

תנאי  את  רואים  אנו  האם  לקיום"?   "בסיס  של  פירושו  מה 
מאליהם?  כמובנים  לנו  מעניק  שהטבע  והאספקה  החיים 

האם אנחנו מסוגלים לייצר להם תחליפים? 
שהן  חיינו,  לקיום  בבסיס  הקשורות  הדוגמאות  על  מדברים 
שירותי  של  הסוגים  שלושת  מבין  להבנה  ביותר  המורכבות 
המים  טיהור  תמורת  לטבע  משלמים  אנחנו  האם  המערכת: 
נאלצים  היינו  אילו  קורה,  היה  מה  האוויר?  טיהור  ותמורת 
משלמים  שאנחנו  כמו  נושמים  שאנו  האוויר  עבור  לשלם 
והחדרתם  הגשם  מי  סינון  עבור  שותים?  שאנו  המים  עבור 
עבור  או  אותם?  לשאוב  יכולים  אנחנו  שמהם  למקומות 
שמירה על הקרקע שבה גדל מזוננו ועל פוריותה? כדאי לציין 
בקרקע  במים,  הקשורים  שירותים  של  לחיינו  חיוניותם  את 

ובאוויר ולהביא דוגמאות נוספות. 

מספרים לתלמידים )מתאים בעיקר לכיתות ה' - ו'( על ניסוי 
עצמאית,  סגורה  מערכת  לייצר  הברית  בארצות  שנעשה 
שאחת ממטרותיו הייתה לבדוק אם במקרה של קטסטרופה 
ולייצר לעצמו  אחרים  לכת  כוכבי  להתיישב על  האדם  יוכל 

את תנאי החיים הדרושים לקיומו )ראו בעמוד 18(. 
משוחחים יחד על השאלות:

● מה דעתכם על הניסוי ועל תוצאותיו?
● תנו דוגמאות אחרות שבהן אנחנו לומדים מהטבע ומנסים 
ויסות  )למשל  מלאכותי  באופן  הטבע  תנאי  את  לחקות 
ידי  ועל  חימום  ידי  על  קדומות  בתקופות  החל  טמפרטורה 
חקלאיות שמחליפות  ייצור במערכות  שונים;  באמצעים  קירור 
בעלי  וגידול  וביות  הפתוחים  בשטחים  טבעיות  מערכות 
ובנהרות  בנחלים  זרימה  ויסות  מלאכותיים;  סיבים  ייצור  חיים; 
נופים  יצירת  ים;  מי  התפלת  שלהם;  הזרימה  ערוצי  ושינוי 
לטיהור  מערכות  ולהשראה;  למנוחה  לבילוי  מלאכותיים 

ייצור חומרי הדברה לצרכים שונים(. אוויר ומים; 

סיכום

במהלך  שהוזכרו  מערכת  לשירותי  הדוגמאות  על  משוחחים 
השיעור. נקודות לשיחה:

● לחזור על השירותים החשובים ביותר לקיומנו.
● להדגיש ששירותי המערכת קשורים בהיבטים שונים של 
חיינו: היבטים פיזיים, כלכליים, בריאותיים, תרבותיים, ועוד. 
● לקשר ליחידה "מה צריך כדי לחיות?" שעוסקת בצרכים 

שלנו, ולבדוק איך השירותים עונים עליהם.
● להסב את תשומת הלב לשילוב של מרכיבים חיים ומרכיבים 

שאינם חיים בתפקודי המערכת האקולוגית ובשירותיה.

אפשרות לפעילות המשך או לשיעורי בית:
שדובר  המערכת  לשירותי  שקשורות  תמונות  לחפש במדיה 

בהם. להסביר בנוגע לכל תמונה מהו השירות המודגם בה.

אפשר  שיטוט,  קופסאות  לייצר  כלשהו  קושי  יש  אם 
להתחיל את הפעילות מנקודה זו.

הנושא  על  בקצרה  ומשוחחים  בכרזה,  יחד  מתבוננים 
ואילו  עוסקת,  הּכרזה  במה  השאלות:  בעזרת  המרכזי 

שאלות מתעוררות בהתבוננות ראשונית בה?

קוראים קריאה פעילה את שתי תיבות המלל מימין "בסיס 
ונעזרים  התצלום(  )עד  מערכת"  ו"שירותי  חיינו"  לקיום 
המודגשים.  המונחים  להבנת  הּכרזה  שבתחתית  במילון 
דישון  בנחל  אקולוגית  מערכת  של  בתמונה  מתבוננים 
לשירותי  הדוגמאות  את  יחד  וקוראים  הארץ  שבצפון 

מערכת שמסומנים בתמונה בחצים שחורים. 
השירותים  סוגי  של  השמות  שלושת  את  בקול  קוראים 
)כתובים בלבן על תכלת - אספקה, בסיס לקיום  המרכזיים 
גלם  ולחומרי  למזון  הדוגמאות  על  מסתכלים  והשראה(. 
דוגמאות  להביא  ומנסים  הנחל  לתמונת  מתחת  המוצגות 
דוגמאות  בקצרה  מציינים  אספקה.  לשירותי  נוספות 
בפעילות  כך  )הרחבה על  לקיום  ובסיס  השראה  לשירותי 

"בסיס לקיום" בהמשך השיעור ובשיעור הבא(.
אפשר לקשר את התשובות לפריטים שהיו בקופסאות.

הצעות לפעילות

מה אנחנו מקבלים מהטבע?

זה  כמה  עד  מהטבע?  מקבלים  אנחנו  מה  בשאלות:  דנים 
חיוני לנו? האם נוכל להסתדר בלעדיו?

יום  סדר  התלמידים  רעיונות  לפי  הלוח  על  לרשום  מוצע 
הפעילות  במהלך  שלב  כל  איתם  לבחון  כך  ואחר  כלשהו, 
האקולוגית  המערכת  של  שירותים  באילו  ולחשוב  היומית 
באמצעות  גם  זאת  לעשות  אפשר  מסתייע.  או  תלוי  הוא 

סיעור מוחות בזוגות בשני שלבים:
א( שמש של רעיונות: רושמים שירותי מערכת רבים בעבודה 

אסוציאטיבית ככל האפשר. 
ב( מתוך הרעיונות שנרשמו סימון אלה קשורים בשירותים 

של מים, קרקע ואוויר. 

במים  הקשורים  מערכת  שירותי  של  לחיוניות  דוגמה 
בעולם  היצורים  רוב  וחיי  חיינו  לקיום  המים  חשיבות  היא 
עקיף(.  או  ישיר  באופן  חיינו  לקיום  מסייעים  )שחלקם 
בקצרה  משוחחים  במים.  שלנו  שונים  שימושים  מפרטים 
כמה  עד  לנו  ידוע  אם  שואלים  בארץ.  המים  מקורות  על 
הם נקיים וטובים לשתייה, ומה נעשה במדינה כדי שהמים 
יזיקו  ולא  לשתייה  ראויים  יהיו  בברזים  אלינו  המגיעים 
לבריאות. מציינים כי מתוך כלל המים שיש בעולם, רק אחוז 
קטן הם מים מתוקים שראויים לשתייה, וכי רק מעט מאוד 
לצורך  משמש  צורכים  שאנו  המתוקים  המים  כלל  מתוך 
)הרחבה בנושא זה  הקיום הבסיסי והמידי שלנו - לשתייה. 

ביחידה 5 "המצאות וחידושים"(
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אספקה, בסיס לקיום והשראה   
וננסה  ראשיים,  סוגים  לשלושה  נמיינם  האקולוגיות,  המערכות  שמספקות  שירותים  במגוון  ונפגוש  נמשיך  זה  בשיעור 
להבחין ביניהם. כדאי לעבוד בצורה חווייתית ולא רק ִׂשכלית, כלומר לעורר גם תחושות ורגשות, כדי להדגיש ששירותי 

המערכת עונים על מכלול של צרכים אנושיים. 

בדוגמאות נתמקד במגוון שירותי מערכת שאפשר לקבל מעצים, כדי להדגים שמרכיבים מסוימים במערכת האקולוגית 
יכולים לספק כמה וכמה שירותים.

מסרים 
● מערכות אקולוגיות מספקות לנו מזון, חומרי גלם, אנרגיה וגם צרכים שאינם פיזיים )למשל הנאה, רוגע והשראה(.  

● מערכות אקולוגיות תורמות גם לוויסות תהליכים )למשל מיזוג האקלים, טיהור האוויר והמים(.  
● מערכות אקולוגיות ואף מרכיבים מסוימים בהן יכולים לספק יותר משירות מערכת אחד.  

מטרות השיעור 
● התלמידים יזהו מגוון שירותים שמתקבלים ממערכות טבעיות על פני כדור הארץ, לפי שלושת הסוגים שהוגדרו   

בּכרזה: אספקה, בסיס לקיום, השראה.
● התלמידים יתוודעו לקושי לַכֵמת שירותים שמערכות אקולוגיות יכולות לספק.  

מהלך השיעור

פתיחה

ציוד נדרש:
אדם  סילברסטיין,  של  מאת  הנדיב"  "העץ   - ספר 

מוציאים לאור, 1980.
עצים  בצל  השיעור  את  לערוך  עדיף  אפשר,  אם 

בחורשה או בפארק סמוכים.

לשבת  לתלמידים  להציע  אפשר  מזמינה  אווירה  ליצירת 
ולדמיין  עצומות,  בעיניים  עמוק  ולנשום  להירגע  בנוחות, 

שהם בנוף ובו מעיין נובע ועצים לצידו.

ומדברים  הנדיב",  "העץ  הסיפור  את  בקול  קוראת  המורה 
על שפע המתנות שהעץ העניק בלא תמורה לילד/לאיש. 
רצוי לעודד את התלמידים לשוחח גם על תחושות ורגשות 

שהסיפור עורר בהם.

הצעות לפעילות

אספקה, בסיס לקיום והשראה - עצים כדוגמה

ציוד נדרש:
כרזה "המערכות האקולוגיות - הבסיס לקיומנו" )אם 

יוצאים לפעילות מחוץ לכיתה(.

הטקסט  את  פעילה  קריאה  וקוראים  בכרזה  יחד  מתבוננים 
תיבת  את  שוב  קוראים  ולאחריה  נפלא",  דבר  הם  "יערות 

המלל "שירותי מערכת" כדי לקשר בין התכנים שבשתיהן.

מערכת  לשירותי  דוגמאות  מביאים  והתלמידים  המורה 
נוספים הקשורים לאספקת מזון, מים וחומרי גלם; לאספקה 
כמו  מתכלים  )מקורות  מהטבע  שונים  אנרגיה  מקורות  של 
ומים;  רוח  שמש,  כמו  מתחדשים  מקורות  גז,  פחם,  נפט, 
במידת  מוגבלת(;  בכמות  מתחדש  מקור  הוא  לבערה  עץ 
האפשר, כדאי לקשר את השירותים וסוגי האנרגיה שמונים 
לשירותים שמספקים עצים, עם זאת חשוב להביא דוגמאות 

2

הצעות לפעילות

פתיחה

אספקה, בסיס לקיום והשראה - עצים כדוגמה )פעילות בזוגות ושיחה כיתתית(  

מה עצים נותנים לנו? )פעילות בזוגות ושיחה כיתתית(  

באילו שירותים מדובר? )פעילות בזוגות(  

פעילות יצירה )עבודה אישית(  

סיכום
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התלמידים  אצל  יתקבל  שלא  כדי  אחרים,  מתחומים  גם 
מתקבלים  האקולוגיות  המערכות  ששירותי  מוטעה  רושם 

רק מעצים.

לתמיכה  הקשורים  לשירותים  נוספות  דוגמאות  מביאה  המורה 
ויצירת בסיס לקיומנו - כמו ויסות ובקרה של תהליכים, טיהור 
האוויר והמים, מיזוג האקלים המקומי והאזורי, מיתון עוצמתם 
פסולת,  פירוק  הרוח,  של  הרס  כוחות  ושל  שיטפונות  של 
ומזיקים   גורמי מחלה  זרעים, בקרה על  והפצת  צומח  האבקת 
שרבים  להסביר  חשוב  הכללי(.  נוספות ברקע  דוגמאות  )ראו 
עדיין  אך  ישיר  באופן  נצרכים  אינם  הללו  מהשירותים 

חיוניים לקיומנו.

המורה והתלמידים מסתכלים על תמונת הילד בכרזה המצייר 
את הנוף, כדוגמה להשראה שאפשר לקבל מהטבע, וחושבים 
גופנית  להנאה  לבילוי,  להשראה,  נוספות  דוגמאות  על  יחד 
תרבות  של  ולהקשרים  ומחקר,  ללימוד  לרגיעה,  ונפשית, 
דוגמאות  יחד  מחפשים  טבע.  ולערכי  לנוף  בנוגע  ומסורת 
- הן לשירותים המעניקים בסיס  לשירותים שמספקים עצים 

לקיום והן לשירותי ההשראה.

מה עצים נותנים לנו?

התלמידים מתחלקים לזוגות או לשלשות, ומנהלים סיעור 
מוחות על שירותי מערכת שונים שעצים מספקים.

האפשר  ככל  אסוציאטיבית  להיות  לעבודה  לאפשר  כדי 
כדאי להשתמש בטכניקה של "שמש של רעיונות": כותבים 
את הנושא או השאלה במרכז הדף ומקיפים אותה במעגל, 
וממנה מותחים קווים לכל הכיוונים המחברים לאסוציאציות 

שמתקשרות לכתוב במרכז הדף.

אותה  וממלאים  הלוח,  על  סיכום  טבלת  מסרטטים  במליאה 
בתוצרי הפעילות לפי דיווחי התלמידים.

באילו שירותים מדובר?

ציוד נדרש:
בתועלת  שמתמקדים  קצרים  קריאה  קטעי  שני 
מהטבע. חשוב להתאים את הקטעים לגילם ולרמתם 
של התלמידים, לפי ההיכרות של המורה עמם. אפשר 
לבחור 3-2 קטעי ידיעות מהאינטרנט שמודגמים בהם  
בארצות  דאגה  על  ידיעות  למשל,  מערכת  שירותי 
הברית מהתמעטות האוכלוסיות הטבעיות של דבורים, 
שנכרתו  טרופיים  באזורים  קרקע  וסחף  הצפות  על 
ומה  הטבע  בחיק  טיול  מסלולי  על  עד,  יערות  בהם 
הם מציעים למטייל או על האפשרות לגלות חומרים 
חדשים לתרופות, )ראו על יערות האמזונס בקישורים 

לשיעור זה(.

הקטעים  את  יחד  לקרוא  אפשר  עצמה  הפעילות  )לפני 
לתלמידים  לתת  או  להבנה  קשים  משפטים  ולהבהיר 

להתמודד בעצמם עם הכתוב, לפי יכולותיהם(.
התלמידים עובדים בזוגות: הם קוראים את שני הקטעים, 

ועונים על השאלות האלה:
● אילו שירותי מערכת מודגמים בקטעים שקראנו? 

● איך אפשר למדוד עד כמה חשובים השירותים האלה? באילו 
שיקולים )קריטריונים( אפשר להשתמש כדי להעריך אותם?

במליאה מרכזים רעיונות שהועלו בעבודה בזוגות.

פעילות יצירה

לשלב  אפשר  לבית.  משימה  או  נוספת  לפעילות  חלופה 
פעילות עם מורה לאמנות או כפעילות סיכום שאת תוצריה 

אפשר לתלות בכיתה לצד הכרזה.
 / בדיוני  עצים:  על  הצגה  תכנון  או  ציור  יוצרת,  כתיבה 

עלילתי / עיוני / פנטזיה.
דוגמאות מוצעות:

● כתיבת שיחה עם עץ.
● הכנת הצגה מהסיפור "העץ הנדיב".

● ציור: מתנות שעצים נתנו לי )ומתנות שהייתי רוצה 
לתת לעצים(.

● כתיבת המשך לסיפור, למשל:
"כשהתעוררתי מצאתי את עצמי חבוקה בעדינות על ידי 
האדמה  מעל  מעלה-מעלה,  ומורמת  גדולים  ענפים  שני 
והפרחים. זה היה קצת מפחיד! מה קורה כאן? כשפסקה 
הנוף...  את  וראיתי  למטה  הסתכלתי  הסחרור  תחושת 
והנחל הקטן שזרם למרגלותיה.  רחוק עד מורד הגבעה 
הספקתי  לא  גבוה.  כך  כל  הייתי  לא  פעם  אף  מדהים. 
לטעום בעיניי את כל ההפתעות שסביבי ולפתע שמעתי 
קול נהימה עמוקה באוזניי. " מוצאים חן בעינייך המראות 
האלה? כך אני רואה את העולם כבר הרבה מאוד שנים..."

סיכום

ציוד נדרש:
שיר "ריחות שאני אוהב..." מתוך הספר "גם הילד הזה 

הוא אני", מאת יהודה אטלס, הוצאת כתר 1979. 

לסיום ניזכר שוב בסיפור "העץ הנדיב" שהקראנו בתחילת 
השיעור ובתיבות המלל שקראנו בּכרזה.

נקודות לשיחה:
● האם אפשר לייצר באופן מלאכותי את כל שירותי המערכת?

כיום את הסיבים  ● באיזו מידה סיבים סינתטיים מחליפים 
הטבעיים? האם זו תופעה רצויה? מדוע?

אפשר לסיים בהקראת שיר של יהודה אטלס: "ריחות שאני 
ריחות  לצד  אדם  ידי  מעשה  ריחות  מזכיר  השיר  אוהב...". 

של טבע, של פרי ושל עץ.
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מהו מגוון ביולוגי?   
מתקיימים  הם  שבו  ולאופן  בעולם  החיים  מינים  של  העצום  לשפע  נוגע  קודם,  הוזכר  שכבר  ביולוגי",  "מגוון  המונח 
ומתפקדים זה לצד זה. בעקבות הבנתנו את חשיבות המגוון הביולוגי בטבע אנו מוזמנים לבדוק את יחסנו לרבגוניות 

ולהיצע עשיר בתחומים אחרים לעומת אחידות בהם. 

)משום שהוא מורכב מרמות ארגון שונות הכלולות זו בתוך  מונח זה אינו קל להבנה הן בגלל המורכבות המבנית שלו 
זו, ובכל אחת יש את השפע הייחודי הכלול בה(, הן בגלל שהוא כולל בתוכו מונחים רבים שאינם מוכרים לילדים, הן 

בגלל שיש בו תיאור גם של מצאי )מה יש( וגם של תפקוד )איך נעשה(.

המין  בתוך  הגנטית  מגוון ביולוגי ברמה  רבגוניותו.  של  שונים  היבטים  על  מסתכלים  אנחנו  הביולוגי  המגוון  בתיאור 
יכול לתאר ייחוד בתכונות שיש באוכלוסייה של מין כלשהו החיה במקום אחד ואינן באוכלוסיות של אותו מין החיות 
והתקבצותם במרחב.  מינים שונים  הגאוגרפי של  ובפיזור  בנופים שונים  גם  מגוון ביולוגי מתבטא  במקומות אחרים. 
כ-60%  ביולוגי:  מגוון  של  ייחודי  ריכוז  יש  התיכון  הים  באגן  במינים;  ביותר  העשירים  הם  הטרופיים  האזורים  לדוגמה: 
)הם נקראים מינים  ממיני הצמחים שבו וכשליש ממיני בעלי החיים שבו הם ייחודיים לאזור ואינם במקומות אחרים 

אנדמיים(.

דומה. למשל  פעולה  רבות לעשות  דרכים  של  קיומן  את  לתאר  יכול  מינים במערכת  תפקוד  של  מגוון ביולוגי ברמה 
שני  את  מבצע  מין  וכל  ואלון,  אורן  העצים  מיני  שני  מעורבים  מהאוויר  מרחפים  חלקיקים  ובספיחת  פחמן  בקיבוע 
של  המחט  לעלי  הפחמן,  קיבוע  של  ובעונתיות  בקצב  מזה  זה  שונים  )הם  אופן  באותו  לא  אך  האלה,  התפקודים 
האורן שטח פנים כולל גדול יותר מאשר לעלים הרחבים של האלון ויכולתם לספוח מזהמים לשטח הפנים של העלה 
אחד  מין  שאם למשל  משום  יותר,  יציבה  המערכת  דרכים,  נעשים ביותר  האקולוגית  המערכת  ככל שתפקודי  יותר(.  גדולה 
אינו מקיים תפקוד מסוים מסיבה כלשהי, המינים האחרים "מחפים" עליו וכך התפקוד המסוים ממשיך להתקיים ברמה מסוימת 

במערכת. 

אפשר לצאת מהדוגמה בעולם הטבע לתחומים אחרים ולראות דרכים אחדות לעשיית אותה פעולה בהקשר חברתי 
לסובלנות  ולהוביל  יצירתיות  לעודד  תחום,  בכל  רבגוניות  של  הגבוה  הערך  את  להדגיש  יכולה  כזו  ראייה  ותרבותי. 

בחברה.

מסרים 
● אפשר לראות את המגוון הביולוגי ברמות שונות: מגוון של תכונות בתוך מין )מגוון גנטי(, מגוון של מינים,   

מגוון של מערכות אקולוגיות ומגוון של תפקודים בהן.
● המגוון הביולוגי הוא המאפשר למערכות האקולוגיות לספק לנו שירותי מערכת.  

מטרות השיעור 
● התלמידים יכירו את המונח "מגוון ביולוגי" ואת מורכבותו.  

● התלמידים יתוודעו לחשיבותו של המגוון הביולוגי לקיום חיים.  

מהלך השיעור

3

הצעות לפעילות

פתיחה

מהו מגוון ביולוגי? )שיחה כיתתית(  

הקרנת סרט/ים   

סיכום
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פתיחה

ציוד נדרש:
מערכת של בדידים או קוביות )אם אין כמות מספקת 
קטנות,  לקבוצות  הכיתה  לחלוקת  כאלה  מערכות  של 

אפשר להדגים במערכת אחת על שולחן המורה(.

התלמידים יעבדו בקבוצות, אך אם אין די מערכות בדידים 
או  אחד  )סיבוב  תלמידים  להזמין  אפשר  קבוצות,  לכמה 

שניים( להדגמה על שולחן המורה.
באמצעות  אקולוגית  מערכת  מבנה של  לייצג  היא  המטרה 
את  ולבחון  שכבות,   5-3 של  מבנה  מהם  לבנות   - בדידים 

יציבותו. 
משל  שונה  )אך  אחיד  בגודל  יחידות  יונחו  שכבה  בכל 
)לייצוג של  השכבות האחרות(: בבסיס יונחו בדידים קטנים 
בני אותו המין, כמו קרנף או צב, שיכולות להיות  פרטים  
יחידות בגודל  ובהן  יונחו שכבות  להם תכונות שונות(, מעליו 
לקבוצות  שונים,  למינים  )כדוגמה  עולה  בסדר  וגדול  בינוני 

מינים ולמערכות אקולוגיות(.
בכל  מהיחידות  חלק  להוציא  מנסים  המבנה  הקמת  לאחר 
יציבות  את  ולבחון  התחתונה,  מהשכבה  במיוחד  שכבה, 
לשאת  יכול  שהמבנה  להדגים  היא  המטרה  כולו.  המבנה 
לכמות  מעבר  גריעה  אך  הבניין,  מאבני  חלק  של  גריעה 
ביציבותו  תפגע  התחתונות,  בשכבות  במיוחד  מסוימת, 

ויכולה להביא לקריסתו.

הצעות לפעילות 

מהו מגוון ביולוגי?

את  פעילה  קריאה  במילון  וקוראים  בכרזה  מתבוננים 
"בסיס  המלל  תיבת  את  שוב  קוראים  למגוון ביולוגי.  ההגדרה 

לקיום חיינו" ואת תיבת המלל "הם אינם זקוקים לנו...".

מתוך  ביולוגי",  "מגוון  המונח  משמעות  את  להבין  מנסים 
הארגון  רמות  את  לילדים  שיבהירו  פשוטות  דוגמאות 
עושר  האוכלוסייה,  המין,  רמת  הגנטית,  הרמה  השונות: 
אף  על  בהן,  והתפקודים  האקולוגיות  המערכות  המינים, 
דוגמאות  להלן  לילדים.  מוכרים  אינם  עצמם  שהמושגים 

אפשריות לרמות ארגון במגוון הביולוגי. 

בעולם הטבע יש כל מיני סוגים של:
● תכונות באותו מין )צבע עיניים, ׂשער ועור, עמידות בפני 

מחלות, כישורים גופניים ושכליים(;
● זנים וגזעים בתוך מינים )בני אדם, כלבים(;

● מינים שונים )קבוצות עיקריות של יצורים וכמה דוגמאות 
ממשפחה אחת, כמו החתוליים - חתול, נמר, אריה, טיגריס, 

קרקל, או הכלביים - כלב, שועל, תן, זאב(;
● נופים ובתי גידול שבהם )חוף ים, חולות, ים רדוד, ים 

שיחים  שטחי  יער,  חורש,  אכזב,  נחל  איתן,  נחל  עמוק, 
מצוקים  הכינרת(,  )כמו  אגמים  פרחים,  שדות  נמוכים, 

בנחלים, אזורים מישוריים וערוצים במדבר(;
שונים,  מזון  )מארגי  אקולוגית  במערכת  ● תפקודים 
הבדלים ביכולת לגדל חומר צמחי, לאכול טיפוסים שונים 
על  לשמור  לקרקע,  מים  להחדיר  חי,  של  או  צומח  של 

איכות האוויר או על איכות המים(.
מומלץ לעודד את התלמידים להציע דוגמאות נוספות.

הרמה  מבדידים:  המבנה  של  לדגם  המונח  את  מקשרים 
רמה  וכל  מין,  בכל  התכונות  את  מייצגת  בדגם  הבסיסית 
ונשענת על כמה  יותר  שמעליה מורכבת מיחידות גדולות 
תלויה  המבנה  יציבות  יותר ברמה שמתחתיה.  קטנות  יחידות 
אלו שמעליהן.  יחידות שתומכות את  ובמיקום של  בכמות 
תמשיך  והשכבה  שכבה,  בכל  מהיחידות  חלק  להוציא  אפשר 
אך  יציבה.  פחות  תהיה  שמעליה  השכבה  אבל  להתקיים 
היחידות שמעליה  אם נוציא יותר מדי יחידות משכבה כלשהי, 
התחתונה,  מהשכבה  מדי  רבות  יחידות  נוציא  ואם  יקרסו 

המבנה כולו יתמוטט.

הקרנת סרטים

ציוד נדרש:
במערכות  בקשרים  העוסקים  וסיפורים  סרטים 
בקישורים  דוגמאות  )ראו  המגוון.  ובחשיבות  אקולוגיות 

לשיעור זה(.

הקרנת סרט או קטעים ממנו.
בשיחה לאחר מכן מומלץ לקשור בין המידע שהובא בסרט 

למרכיבי המגוון שדובר עליהם קודם בכיתה.

סיכום

לסיום ניזכר שוב בתיבות המלל שקראנו בּכרזה.
נקודות לשיחה:

● המגוון הביולוגי הוא התומך בשירותים הניתנים לנו חינם 
מן הטבע - שירותי המערכת האקולוגית.

● הדגשת המסר שבתיבת המלל "הם אינם זקוקים לנו...": האדם 
רבים,  זעירים  יצורים  שמספקים  לשירותים  הנזקק  הוא 

חסרי אונים לכאורה.
● יציבות המגוון הביולוגי תלויה בריבוי מרכיביו )כמה מינים 
מבצעים אותו תפקוד או תפקוד דומה(. אם מסירים חלק 
מהשירותים  וחלק  להתערער  עלולה  היציבות  מהמרכיבים, 

עלולים להיעלם.
 



14

מבט מקרוב: מה יש לנו בארץ?   
המגוון הביולוגי בישראל גדול ביותר - שטחה הקטן יחסית עשיר במיוחד בנופים ובטיפוסים רבים של בתי גידול ומערכות 

אקולוגיות ובהם מינים רבים של צמחים ובעלי חיים.

המגוון הביולוגי הגדול בישראל נובע משילוב של כמה גורמים: א( מקומה של ישראל בצומת ביולוגי שבו נפגשים יצורים מאזורים 
)בשפת הביולוגים: מקום מפגש בין אזורים ביוגאוגרפיים(; ב( ריבוי של מעברים באופי של האקלים ושל פני  שונים בעולם 
השטח )טופוגרפיה( שבה; ג( היסטוריה אנושית עשירה באזור שהשפיעה על נופיו במשך עשרות אלפי שנים; ד( ישראל היא ציר 

נדידה ראשי לבעלי חיים יבשתיים וימיים, ומעברם ושהותם בה תורמים למגוון הביולוגי שלה.
המגוון הביולוגי הוכרז במערכת החינוך כנושא השנתי לשנת הלימודים תש"ע.

כמה נתונים מספריים על מגוון מיני הצומח הייחודי שבישראל
)ֵאם החיטה המבויתת(, אגס סורי  יותר מ-120 מיני צמחים הגדלים בר בארץ קשורים למאכל אדם. בהם חיטת הבר 
)קרובי בר של מינים מתורבתים(, גרגיר הנחלים  )אבות הפירות המתורבתים(, עדשה מצויה ושיפון ההרים  ושזיף הדוב 
וכרפס הביצות )קרובי בר של מינים מתורבתים ונאכלים כשלעצמם(. על עצי בר מרכיבים עצי פרי רבים  ופרחיהם של 
מספר רב של צמחי בר משמשים לייצור דבש בכוורות. למעלה מ-400 מיני צמחים הם מקור לחומרי רפואה או לתבלינים, 
צמחים אחרים משמשים למאכל בעלי חיים שהאדם מגדל למזון )כגון אספסת או  מיני מנתה.  דוגמת ער אציל, אזוב מצוי, 

מספקים מקור אנרגיה )עצי זית - כשמן או כעצה(, משמשים לנוי )אדר סורי( או לריח )אזוביון דגול(.  נשרן שעיר(, 

מסרים 
● ישראל עשירה ביותר במגוון ביולוגי.  

● חבלים גאוגרפיים שונים עשויים לספק שירותי מערכת שונים.  

מטרות השיעור 
● התלמידים יתוודעו למגוון שירותים ממערכות אקולוגיות שיש בישראל.  

● התלמידים יתוודעו למגוון שירותים ממערכות אקולוגיות שיש בסביבתם הקרובה.  

מהלך השיעור

4

פתיחה

המערכת  של  התמונה  על  ומצביעים  בּכרזה  מתבוננים 
האקולוגית בנחל דישון.

אפשר  ביולוגי  מגוון  של  מרכיבים  אילו  יחד  מחפשים 
במדרונות  עשבוניים  וצמחים  שיחים  )עצים,  בה  למצוא 
ובמי הנחל, תפקודים  יצורים החיים בחורש  ולגדת הנחל, 

של החורש המעניקים לנו שירותי מערכת(.

הצעות לפעילות

מה יש לנו בארץ?

ציוד נדרש:
מצגת תמונות של נופים שונים ומרכיבים של מערכות 
אקולוגיות בארץ; תמונות תקריב של עצים, צמחים, 
מיני בעלי חיים: יש מצגות זמינות ברשת האינטרנט 

)ראו בקישורים(. 

יש  ביולוגי  מגוון  איזה  לשאלה:  פונים  בּכרזה  מהסתכלות 
שאפשר  נתונים  מעט  יש  למורה  הכללי  בארץ? ברקע  לנו 

הצעות לפעילות

פתיחה

מה יש לנו בארץ? )מצגת או סרטונים ושיחה(  

מה יש בסביבתנו הקרובה? )סיור בקרבת בית הספר(  

סיכום
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להקריא  אפשר  בישראל,  המגוון  מרכיבי  ריבוי  על  להביא 
האינטרנט  ברשת  למצוא  שאפשר  מידע  מתוך  או  מתוכם 

)ראו בקישורים(.

ביולוגי  מגוון  על  יותר  או  אחת  מצגת  להקרנת  ממשיכים 
שיש בטבע בישראל )ראו בקישורים(.

שאפשר  השונים  הדברים  על  התלמידים  עם  משוחחים 
קשור  שחלקן  בנוף,  שונות  צורות  כזו:  תמונה  בכל  לראות 
חיים.  בעלי  ושל  צמחים  של  שונים  ומינים  חיים,  ליצורים 
כדאי לעודד את התלמידים לנסות לשער אילו יצורים חיים 
להעניק  מומלץ  בה.  נראים  אינם  אך  שבתמונה  בסביבה 
תשומת לב מיוחדת ליצורים קטנים שחיים באוויר, בקרקע 

ובמים: חרקים וחסרי חוליות אחרים וחיידקים.

אילו  יחד  לשער  ולנסות  תמונות  כמה  על  להתעכב  אפשר 
ומכאן  תמונה,  בכל  הנראה  המגוון  נותן  מערכת  שירותי 
ביולוגי,  מגוון  אותו  יש  בארץ  שונים  באזורים  אם  להסיק 
ביולוגי  במגוון  יותר  שעשירים  בארץ  אזורים  יש  אם  או 
מאשר  מערכת  שירותי  יותר  ומעניקים  אחרים  מאזורים 
עם  אזורים  של  בתמונות  לפתוח  אפשר  אחרים.  אזורים 
ומשם  הקודמים,  בשיעורים  לנלמד  זאת  ולקשר  עצים 

להמשיך  למרכיבים נוספים במערכות טבעיות. 

לתלמידי כיתות ה' - ו'  - אפשר גם לקשר את הנופים הנראים 
בתמונות לנלמד בשיעורי גאוגרפיה.

 
מה יש בסביבתנו הקרובה?

 5-4( לקבוצות  מתחלקים  הספר,  בית  לסביבת  יוצאים 
מערכת  שירותי  אילו  לזהות  ומנסים  בקבוצה(  תלמידים 

ניתנים לנו מן הסביבה הקרובה. 
לאחר זמן קצר התלמידים מכל הקבוצות יחד מנסים למנות 
מספר מרבי של שירותי מערכת בסביבה הקרובה של בית 

הספר. 
טורים:  שלושה  בה  שיש  בטבלה  מארגנים  המידע  את 

אספקה, בסיס לקיום, השראה.

הערות:
● לפעמים לא קל לצאת מבית הספר, עם זאת יש פעילויות 
על מרכיבים טבעיים שאפשר לחוות רק במגע עם הדברים 
ובילוי  עירונית  בסביבה  רחובות  לאורך  הליכה  גם  עצמם. 
של שעה בגן ציבורי יכולים להניב מפגש עם מרכיבים של 
המגוון הביולוגי. בסביבה העירונית אפשר לדבר על מיעוט 
ולדבר  הרחוק יותר,  מרכיבים כאלה לעומת מה שיש "בטבע" 

על החשיבות בקיום מגוון ביולוגי גם בסביבה העירונית.
● על השאלות שהוצבו כאן אין בהכרח תשובה פשוטה או 
עם  לתהות  המורה  את  מזמינה  זו  פעילות  חד-משמעית. 

התלמידים ולגלות יחד אתם מה מצוי בסביבה הקרובה. 

● אפשר גם לחבר פעילות כזו לפעילות במסגרת טיולי בית 
מערכת שמגלים  ושירותי  מגוון ביולוגי  עם  ולהשוות  ספר 

במקומות טבעיים יותר.

סיכום

חוזרים ומתבוננים בּכרזה ומסכמים את מה שנלמד במהלך 
השיעור.

וליצירת גאווה מקומית,  לטיפוח הקשר שלנו לטבע הארץ 
חשוב להבין שישראל בורכה במגוון ביולוגי עשיר במיוחד, 
)ראו  תפקידנו בשמירתו  של  החשיבות  את  להדגיש  ומכאן 

פירוט ברקע כללי ובקישורים(.
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סכנות ואיומים   
על  לשמור  מהניסיון  נובעות  האחרונים  בעשורים  לו  הגוברת  הלב  ותשומת  האקולוגית"  המערכת  "שירותי  המונח  טביעת 
שירותים אלה מפני פעילות האדם שמאיימת על קיומם. על אף הפעילות הגוברת בתחום שמירת הטבע, שירותי המערכת 

עדיין מאוימים, וכיום יותר מתמיד בעקבות הגידול באוכלוסייה האנושית והעלייה בעוצמה ובהיקף של פעילותה.

הרגל  "טביעת  הבאה  הלימוד  ביחידת  העולמית.  וברמה  הארצית  ברמה  הביולוגי  למגוון  ואיומים  סכנות  נציג  זה  בשיעור 
)שימוש במשאב במידה הגדולה  יתר במשאב מתחדש  יעסוק השיעור הראשון בהדגמה מפורטת של שימוש  האקולוגית" 
ודיון בנזקים הנגרמים בעקבותיו. אולם  וכך כמותו הולכת ופוחתת ולעתים קרובות גם איכותו נפגעת(  מקצב התחדשותו, 
ניצול יתר של משאב הוא רק אחת מהסיבות לפגיעה במגוון הביולוגי ושיעור זה מדגיש סכנות אחרות האורבות לו.  בשיעור 

זה ניגע גם בעניין פעילות להגנה על המגוון הביולוגי, עליה נרחיב ביחידה 4 "מהמקומי לעולמי". 
מומלץ לייחד לפעילות זו שיעור כפול.

מסרים 
● ניצול יתר של משאב פוגע במשאב עצמו וביכולתן של מערכות אקולוגיות לספק שירותים שונים.

פעילות ומדפוסי  מואץ,  מפיתוח  האנושית,  האוכלוסייה  מגידול  נובעות  מערכת  שירותי  לקיום  נוספות  סכנות   ●
מסוימים של בני האדם.

מטרות השיעור 
● התלמידים ילמדו להבחין בין משאבים מתחדשים למשאבים מתכלים.

● התלמידים יתוודעו לקשר שבין פעילות האדם לבין פגיעה במגוון הביולוגי ובשירותי המערכת.

מהלך השיעור

פתיחה

העצים  בתמונת  למטה(  )מימין  בכרזה  יחד  מתבוננים 
פעולת  על  מאוד  המקל  חשמלי,  במסור  והכורת  הכרותים 
הכריתה, וקוראים קריאה פעילה את תיבת המלל שמתחתיה, 

על שימוש יתר של האדם בשירותי המערכת האקולוגית. 

נקודות אפשריות לשיחה:
● דוגמאות למשאבים מתחדשים ולמשאבים מתכלים - מתוך 

הּכרזה וממקורות אחרים.  
בכמות  כשמשתמשים  קורה  מה  בשאלה:  בקצרה  לדון   ●
גדולה מדי? )הנושא נדון בפירוט רב יותר ביחידה  3 "טביעת 

הרגל האקולוגית"(. 
שונות,  בדרכים  הביולוגי  במגוון  פוגעת  האדם  פעילות   ●
דוגמאות  לתלמידים  להציג  מודעים.  אנו  לכולן  שלא 
ורצוי  זה(,  לשיעור  ובמבוא  כללי  ברקע  )ראו  אחדות 

לבקש מהתלמידים להביא דוגמאות משלהם.

5

הצעות לפעילות

מתחילים בעצים וממשיכים ב...

ציוד נדרש:
רצוי להדפיס פירוט סכנות ואיומים למגוון הביולוגי בישראל 
ולהיעזר  ופיתוח בר-קיימא"   "מגוון ביולוגי  מתוך החוברת 

במידע המובא בה לצורך השיעור )ראו בקישורים(.
טבלה )בדף עבודה או שבונים יחד על הלוח( המפרטת 
ובישראל,  בעולם  הביולוגי  למגוון  ואיומים  סיכונים 
אותה  לחלק  אפשר  ולרמתם.  התלמידים  לגיל  בהתאם 

לשניים: 
של  תפקודי  )בדגש  שונים  מערכת  שירותי  על  איומים  א( 
ועל  לקיום  בסיס  על  אספקה,  על  איומים  השירותים, 

השראה(; 
)בדגש על היבט  ב( איומים על מערכות אקולוגיות שונות 
בעיקר  אקולוגיות,  ומערכות  גידול  בתי  ומצאי  גאוגרפי 

הצעות לפעילות

פתיחה

מתחילים בעצים וממשיכים ב... )שיחה כיתתית(  

להתקיים או להיכחד )משחק קבוצתי(  

האיש שנטע עצים )הקרנת סרט או הקראת הסיפור(  

סיכום
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בארץ, כמו איומים על נחלים, על חוף הים, על נופים במדבר 
או על מינים בסכנה המוכרים לכם(.

כדאי להציג לתלמידים כמה דוגמאות של סכנות למגוון הביולוגי 
עקב פיתוח מואץ, פלישת מינים זרים, דפוסי פעילות אנושית, 
או  הלוח  על  התלמידים,  עם  הנושא  את  לפתח  ולהמשיך 
במחברותיהם. לרשום סכנות שונות למגוון הביולוגי ולתאר כל 
במגוון  מה  הפעילות?  מהי  האלה:  הנקודות  בעזרת  אחת 

היא מסכנת? אילו שירותי מערכת מאוימים בעקבות זאת?

ולהמשיך  הכרותים  והיערות  העצים  מדוגמת  להתחיל  אפשר 
לפגיעה  נוספת  כדוגמה  כבישים  ובסלילת  יישובים  בבניית 
הסביבה  בזיהום  ביולוגי,  מגוון  שמאכלסים  פתוחים  בשטחים 
המערכת  ובשירותי  הביולוגי  במגוון  שפוגעים  בחומרים 

)שפכים לנחלים ולים, עשן מכלי רכב(. 
אם הרישום נעשה במחברות, רצוי לסכם את הדברים על הלוח 

בכיתה.

להתקיים או להיכחד

המשחק  את  לנהל  אפשר  משאבים.  לניהול  אסטרטגי  משחק 
בצורות שונות - על פי רמת התלמידים והמצב החברתי בכיתה.

ציוד נדרש:
מספר גדול של סוכריות )או בייגלה/חרוזים/צדפים(.

טבלאות ריקות למילוי: בשורות רושמים את חברי הקבוצה, 
סך הכול לכלל הקבוצה ומספר הסוכריות שנותרו בעֵרמה 
בתאי  המשחק.  סיבובי  את  מייצגים  הטורים  המשותפת, 
הטבלה נרשם מספר הסוכריות שיש לכל משתתף, לכל 

הקבוצה והיתרה בעֵרמה המשותפת בתום כל סיבוב. 

)שלדוגמה  תלמידים   4 של  לקבוצות  הכיתה  את  מחלקים 
מייצגים חברים בקהילה של כפר דייגים(. מניחים עֵרמה של 

16 סוכריות במרכז של כל קבוצה.

כללי המשחק:
עֵרמת הסוכריות מייצגת משאב מתחדש יקר ערך )לדוגמה 
והמשאב  המשאב,  מן  בתורו  לוקח  קבוצה  חבר  כל  דגים(. 
אחרי  )כלומר  משחק  של  סיבוב  כל  אחרי  מחדש  מתמלא 

שכל חברי הקבוצה לקחו מן המשאב(.
בחופשיות  סוכריות  לקחת  בתורו  יכול  בקבוצה  חבר  כל   ●

מהעֵרמה בכל סיבוב של המשחק.
● כדי לשרוד כל חבר בקבוצה חייב לקחת לפחות סוכרייה 

אחת בכל סיבוב של משחק.
● כל קבוצה בוחרת רשם שתפקידו לתעד בטבלה את מספר 
הסוכריות  מספר  ואת  קבוצה  חבר  כל  שלקח  הסוכריות 

שנשארו בעֵרמה, לקהילה כולה. 
לעֵרמה  סוכריות  מוסיפים  משחק  של  סיבוב  כל  לאחר   ●
)קצב  בה  שנשארו  הסוכריות  למספר  שווה  במספר 

האוכלוסייה  שבו  בטבע  מצב  מדמה  שלה  ההתחדשות 
יכולה להכפיל את גודלה בעונת הרבייה(.

● לאחר כל סיבוב בודקים אם יש חברים בקבוצה שלא 
שרדו )שלא נשארו בשבילם סוכריות בעֵרמה(.

לאחר 4 או 5 סיבובים מחליטים על סיום המשחק. משתפים 
את חברי הקבוצות האחרות בהתרחשות, ומבררים:

בקבוצתם  חברים  כלפי  ששרדו  קבוצה  חברי  הרגישו  מה 
לאיזו  החברים?  כל  שרדו  קבוצות  באילו  שרדו?  שלא 
קבוצה היה מספר הסוכריות הגדול ביותר בסוף המשחק? 
אילו קבוצות בטוחות שיהיה להן מספיק סוכריות עבור כל 
חבריהן, כל עוד המשאב יתחדש באותו קצב? כיצד הגיעה 
כל קבוצה למצב שאליו היא הגיעה? איזו אסטרטגיה נקטה 
היה  האם  לתוצאה(?  אסטרטגיה  בין  )ולהשוות  קבוצה  כל 
הקבוצה?  חברי  לו  הקשיבו  מדוע  כן,  אם  בקבוצות?  מנהיג 
הקבוצות ששרדו הגיעו למצב של קיימּות - האם ניתן היה 

להגיע לכך בלי תקשורת בין חברי הקבוצה?

אפשר להמשיך עוד - להשוות את מספר הסוכריות שהצטברו 
זאת  עשו  כיצד  הרבה?  הכי  השיגו  מי   - חבר  כל  בידיו של 
מנעו  הם  זו  בהתנהגותם  האם  נקטו?  אסטרטגיה  איזו  או 
בעולם  דומה  בהתנהגות  נתקלתם  האם  לשרוד?  מאחרים 
באופן  משאבים  לנהל  כדי  הכרחי  מידע  איזה  האמיתי? 
של  ההתחדשות  קצב  הקהילה,  גודל  )לדוגמה:  מקיים? 
משאב, וכדומה(. מה נדרש כדי להפוך את הידע שנלמד במשחק 
)לדוגמה: תובנות לגבי מנהיגות, תקשורת, חוקים,  למעשי? 

אמון, הסכמה, צדק ושוויון, וכדומה(.

המשחק מלמד שכדי שקהילה תשמור על גודלה ועל חוסנה 
עליה לנהל בתבונה ובצדק את צריכת המשאבים - להתחשב 
מצד אחד בקצב התחדשותם, ומצד אחר בצורכיהם של כל 
בין  בשוויוניות  המשאב  את  לחלק  כלומר  הקבוצה,  חברי 
יש  קיימּות,  של  למצב  תגיע  שקהילה  כדי  הקהילה.  חברי 
מכוח  שפועלת  במנהיגות  הקהילה,  של  פנימי  בארגון  צורך 
בין  טובה  ותקשורת  אמון  שיהיו  וחשוב  מוסכמים,  חוקים 

חבריה ובינם לבין מנהיגותם. 

הערות:
● התובנות ממשחק זה מתאימות, כאמור, גם לנלמד ביחידה 

3 "טביעת הרגל האקולוגית". 
● כדאי לשוחח על כך שהדוגמה המובאת כאן מתאימה לא רק 
לשירותי מערכת המעניקים אספקה של מזון, אלא גם למשל 
ומזהמים  פסולות  לנטרל  אקולוגיות  מערכות  של  ליכולתן 
גורמים  כך שאם  לקיום(,  )בסיס  ואוויר  מים  ולטהר  שונים 
מסוימים בחברה מעמיסים על הסביבה יותר מזהמים מכפי 
יכולתה לטפל, כושרה לספק את השירות נפגע, וכן נפגעת 
של  זו  ביכולת  להיעזר  בחברה  אחרים  של  האפשרות  גם 
ממשאבי  בהנאה  בשוויוניות  )פגיעה  האקולוגית  המערכת 

הטבע ומשירותיו(.  
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האיש שנטע עצים

ציוד נדרש:
הסרט או הספר "האיש שנטע עצים" )לפי סיפור מאת 
 1998 קיקרו,  בהוצאת  בעברית  לאור  )יצא  ג'יונו(  ז'אן 

או בהוצאת צימוק, 2007(. 
סרט האנימציה )ראו בקישורים( מומלץ ביותר ואורכו 

כחצי שעה.

מסר  המביאים  שניהם(  )או  הספר  הקראת  או  הסרט  הקרנת 
אופטימי חשוב. 

ולעבוד  קטעים  לכמה  הספר(  או  הסרט  )את  לחלק  אפשר 
בהמשכים.

מסופר על מפגש של המחבר עם איכר זקן וחסר השכלה בצרפת 
בתקופת מלחמת העולם הראשונה ואחריה. איש זה הצליח לבדו 
עולם  תפיסת  מתוך  שופעת,  לארץ  ופגוע  נטוש  אזור  להפוך 

נועזת: "הזמן הטוב ביותר לשתול עץ היה אתמול".
לאחר שמסיימים לקרוא את הספר בכיתה, אפשר להמליץ 
איתם  ולצפות   ההורים  עם  החוויה  את  לחלוק  לתלמידים 

בסרט בבית.

סיכום

מתבוננים שוב בּכרזה ומדברים על סכנות שונות שמאיימות 
מעניק.  שהוא  המערכת  שירותי  ועל  הביולוגי  המגוון  על 
לשיקום  ואף  נזקים  למזעור  שונות  דרכים  שיש  מבהירים 
מערכות אקולוגיות.  כדאי להעלות יחד עם התלמידים הצעות 
לשמירת  שונות  פעולות  ולהזכיר  נזקים  למזעור  ראשוניות 
הטבע ולשינוי דפוסי פעילות אנושית, רבות מהן מתמקדות 

בהעלאת המּודעּות של אנשים לעצם קיום הבעיה.

להגנה על  אמנות בין-לאומיות  שיש  בקצרה  להזכיר  אפשר 
)ראו בקישורים(.  גידול  ועל בתי  המגוון הביולוגי, על מינים 
המדינות החתומות על אמנות אלו מחויבות לפעילות המקדמת 

הגנה כזו בתחומן וגם לפעילות בין-לאומית בעניין.

נקודות לשיחה:
● האם בכלל ניתן לשנות את מצב המגוון הביולוגי בעולם?

● מה אפשר לעשות כדי לצמצם פגיעה במגוון הביולוגי?
● מי צריך לפעול בעניין?

הרחבה לשיעור מספר 1
בטראריום*  החיים  באריזונה:   Biosphere II פרויקט 
כעשרים  לפני  הברית  בארצות  שנעשה  שאפתני  בפרויקט 
אף  אקולוגיות.  מערכות  מלאכותי  באופן  להנדס  ניסו  שנה 
הקושי  הניסוי בשל  נכשל  דולר,  מיליון  כ-200  בו  שהושקעו 
לספק באופן מלאכותי ולאורך זמן שירותי מערכת מורכבים. 

בשטח שגודלו כ-13,000 מ"ר )13 דונם( בנו בשנים 1987 - 1991 
מבנה ענק מכוסה בכיפת זכוכית כמערכת אקולוגית סגורה, 
הגדולה ביותר שיצר האדם אי פעם. לפרויקט היו מטרות 
כיפת  להיות  צריכה  גדולה  כמה  עד  לבדוק  א(  אחדות: 
בכוחות  להתקיים  יוכל  שמתחתיה  שיישוב  כדי  הזכוכית 
עצמו; ב( לחקור את מורכבות קשרי הגומלין במערכות של 
ג( לבחון את האפשרות לקיים בעתיד ביוספרות**  חיים; 
וניסוי  מחקר  לאפשר  ד(  בחלל;  אדם  בהתנחלות  סגורות 

יזום ברמה של ביוספרה בלי לפגוע בסביבה. 

מערכות  של  פסיפס  יצרו  הענקית  הזכוכית  לכיפת  מתחת 
שבכדור  המערכות  ממגוון  מקצת  שמייצגות  אקולוגיות, 
הארץ, ונכללו בהן: 1,900 מ"ר של יער גשם טרופי, 850 מ"ר 
של אוקיינוס ובו שונית אלמוגים, 450 מ"ר של יער מנגרובים, 
)כל  מדבר  של  מ"ר   1,400 עשבונית,  סוונה  של  מ"ר   1,300
מערכות  לקיום  ביותר  קטנים  כתמים  הם  הללו  השטחים 
של  מ"ר   2,500 בהן(,  שמתרחשים  ולתהליכים  טבעיות 
מערכת חקלאית, בית מגורים ומשרד ששימשו צוות של כ-10 
אנשים ואזור טכני תת-קרקעי, שסיפק לצוות החוקרים מים, 
ומקוררים  מחוממים  מים  בסיסיים.  צרכים  ושאר  חשמל 
מאנרגיית  סופק  חשמלי  וכוח  סגורה,  בצנרת  סוחררו 
בכל  והקרקע  המים  האוויר,  של  הכימי  ההרכב  טבעי.  גז 
המערכת נמדד ונבחן באופן קבוע, ובריאות הצוות האנושי 

שאכלס את המבנה נבדקה בקביעות על ידי צוות רפואי. 

במחקר ראשון, שהתנהל בשנים 1993-1991, גידלו במערכת 
מזון  די  לגדל  הצליח  לא  הצוות  ובוטנים:  בטטות  בננות, 
)באוויר  החמצן  ריכוז  מתמיד;  רעב  על  ודיווח  לצרכיו 
ריכוזו כ-20%( ירד בהתמדה עד 14.5% לאחר 16 חודשים, 
פחות  אחרי   ;CO 2 ה-  בריכוז  רצויות  לא  תנודות  ונרשמו 
משנה ומחצה מתחילת המחקר הזה מתו רוב החולייתנים 

וכל החרקים המאביקים. 

אחרות  שמסיבות  נוסף  מחקר  היה   הזה  המחקר  אחרי 
מוחזק  השטח  וכיום  יותר,  גדולה  בהצלחה  הוכתר  לא 
על ידי אוניברסיטת אריזונה, למחקרים אחרים ולחינוך 

בלא כל קשר למחקר המקורי.

* מעין "אקווריום" לגידול צמחים ובעלי חיים של יבשה. 

** ביוספרה = כל המקומות בכדור הארץ ובאטמוספרה שבהם 

מתקיימים יצורים חיים. לפי ראייה ביוספרית, העולם כולו נחשב 

למערכת אקולוגית אחת גדולה.
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איור: סהר חופי מתוך הספר "האיש שנטע עצים" בהוצאת צימוק 2007.
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