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 ברמת הנדיבסדנה סביבתית 

 ورشه بيئية في رمات هنديب

 
                                 _______: _______اسم المدرسه שם בית הספר______________: ______اسماء افراد الفرقه שמות חברי הצוות

 __________  ______: اسم الموقع  : _______  אתר המחקרالساعه : ___________  שעהالتاريخ תאריך

 : _______________________         بيت التنميه المفحوص  בית הגידול הנבדק
 

 مميزات بيت التنميه מאפייני בית הגידול : 

 : אפיינו את בית הגידול על בסיס הנצפה בשטח

ופני למאפיינים בולטים כגון; טופוגרפיה  והתייחסתארו בקצרה את בית הגידול על פי התרשמות כללית 

صفوا باختصار مميزات بيت التنميه حسب االنطباع العام ، تطرقوا  השטח, צומח ובעלי חיים, סימנים למעורבות האדם.

التقطوا صورا لكل في وصفكم للظواهر البارزه مثل : التضاريس وسطح التربه ، النباتات والحيوانات ، اثار لتدخالت بشريه . )

 (ظاهره ملفته لالنتباه

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________ 

 בית הגידול.  צילום שמאפיין את יש להוסיף 

 

  قياساتמדידות: 
 قياسات للعوامل الحيويه وانفذ במהלך הסיור.  גורמים אביוטיים ומדידות שלגורמים ביוטיים  בצעו מדידות של

  خالل الجوله  الغيرحيويهوالعوامل 

 

       : الغيرحيويهقياس العوامل  יםימדידות של גורמים אביוט 

 

 ها في الجدول :والقياسات التاليه وسجل وانفذהתוצאות בטבלה  המדידות הבאות וסכמו אתאת בצעו 

 

 

 

תחנה 

 מספר

 )שם האזור(

 محطه رقم
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 ساعة القياس

 טמפרטורת

  האוויר

درجة حرارة 
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   ס"מ 5

درجة حرارة 
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المرتد من 

 (Luxالتربه)
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לחות הקרקע 
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                                                                              سرعة الرياح 
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 في الظل
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 :قياس العوامل الحيويه םימדידות של גורמים ביוטי
 

 :نباتات צומח 

 התייעצו עם המורה והגדירו את ממדי יחידת השטח אותה תבדקו.

                                                            ______________لذي يجري فحصه : مساحة الموقع اממדי יחידת השטח הנבדקת 

 

   : وقع المفحوصوصف النباتات في الم הנבדק שטחצומח ב אפיוןא: 2טבלה 

  

 סה"כ

 المجموع

 חד שנתיים نباتات معمره רב שנתיים

 עצים

 اشجار

 שיחים

 شجيرات

 מטפסים

 متسلقه

 גאופיטים

 ذاميرج

 אחר

 اخرى

 نباتات حوليه

  מספר מינים

 األنواععدد 

 

       

גובה ממוצע 

 االرتفاع المتوسط

 

       

 מינים שולטים

 االنواع السائده

 

       

 * % تغطيهכיסוי 

 

       

 

بيت تعليمات لتشخيص الحالة المظهرية للنباتات في  הנחיות לאפיון המצב הפנולוגי של הצמחים בבית הגידול

 :التنمية

 .דריךחים, על פי הנחיות המצמי הצומח האופייניים מספר נהתבוננות בשטח ובחרו מבין מי

 واختاروا عدة نباتات حسب تعليمات المعلم   الموقع المعينتمعنوا في 

  עשבוניים. 5 –עצים/שיחים, מטפס, גיאופיט ו  3דוגמא: ל

 نباتات حوليه  5 –اشجار / شجيرات ، متسلقات ، جذامير و  3مثال : 

 ב. 2רשמו את שמות הצמחים בעמודה הראשונה בטבלה 

 ب 2سجلوا اسماء النباتات في العمود االول من جدول 

ב את הערך המתאים למצב הפנולוגי של כל אחד 2התבוננו במצב אברי הצמח השונים ורשמו בטבלה 

                         דרגות יחסיות(ג המציגה מצב פנולוגי בצמחים )2מהצמחים שבחרתם, היעזרו בטבלה 

ب القيمة المالئمة للحالة المظهرية لكل نبته من النباتات التي اخترتموها ، 2تمعنوا في حالة اعضاء النبتة وسجلوا في الجدول 

 ج الذي يوضح الدرجات النسبية للحالة المظهرية للنباتات .2استعينوا بالجدول 
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                                                                                                                                 للنباتات المظهرية الحالة تشخيص הגידול בבית הצמחים של הפנולוגי מצבה אפיון:  ב2בלה ט  

 

 

 

 

  الشكل المظهري للنباتات מצב פנולוגי בצמחיםהגדרת :  ג2טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שם הצמח

 اسم النبته

  פנולוגיה

 الشكل المظهري

 פריחה توريق עלווה

 ازهار

 פירות

 اثمار

    :خشبيמעוצה 

    خشبي:מעוצה 

    خشبيמעוצה 

    خشبيמעוצה 

    متسلقמטפס 

    جذاميرגיאופיט 

    جذاميرגיאופיט 

    حولي:עשבוני 

    حولي:עשבוני 

    حولي:עשבוני 

 الحالة المظهريه )تدريج نسبي( פנולוגי )דרגות יחסיות(מצב  

 0 1 2 3 

 עלווה

 توريق

  אין עלים 
 ال يوجد اوراق

  הנצת עלים 

 بروز اوراق

   הרבה עלים

 اوراق كثيفه

اوراق   עלים יבשים

 جافه

 פריחה

 ازهار

  אין פריחה 

 ال يوجد ازهار

 התחלת פריחה

 بداية ازهار 

 פריחה שופעת

 فازهار كثي 

      סיום פריחה

 نهايه االزهار

 פירות

 اثمار 

  אין פירות 

 ال يوجد ثمار

 פירות בוסר 

 ثمار فجه 

 פירות בשלים 

 ثمار ناضجه 
  סיום פירות

 نهاية االثمار
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 :الحيوانات  בעלי חיים

دت الحيوانات التي شوه סימנים לנוכחותם או שיש בעלי חיים )בע"ח( שנצפו בשטח :3טבלה א. 

 في الموقع

בשטח, בהתאם לקבוצות השיוך*  /נמצאו סימנים לנוכחותםרשמו את שמות מיני בע"ח שנראו

 שלהם.

 *سجلوا اسماء انواع الحيوانات التي شوهدت في الموقع وفقا لمجموعات انتمائها

 

שם בעל 

  החיים

 اسم الحيوان

 קבוצת שיוך*

 مجموعة االنتماء*

מספר הפרטים 

  שנצפו

التي  عدد االفراد

 شوهدت

 מקום**

 مكان تواجدها ** 

/  פעילות בעלי החיים

 סימנים בשטח***

 نشاط الحيوانات 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

, חלזונות. בעלי חוליות: דו חיים, זוחלים, חסרי חוליות: חרקים, עכבישים –ך *קבוצת שיו

 עופות, יונקים.

ائيات ، زواحف ، طيور ، عناكب ، حلزونات .الفقاريات : برمفقاريات: حشرات ، الال -*مجموعات االنتماء

 ثدييات . 

על הקרקע, בסבך שיחים, בין הענפים, בצמרת עץ  –** הכוונה למקום הימצאות בעל החיים 

 וכדומה.

 عضاء النباتات المختلفه . على التربه او على ا –المقصود بمكان تواجدها ** 

 יים: קונכיות, תחנות ריח, גללים, עקבות, וכדומהמנים אפשריס***

 دالئل محتمله : قواقع ، محطات رائحة نفوذ ، روث ، اثار ، وما شابه  ***
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 :العالقات المتبادله  יחסי גומלין

 

 

נסו לאתר יחסי גומלין בין אורגניזמים שונים, במיוחד בין אורגניזמים הנמצאים זה בקרבתו 

 .5ער מה יחסי הגומלין בין אורגניזמים סמוכים זה לזה ומלאו את טבלה של זה. נסו לש

القريبة من بعضها ، وخاصة بين الكائنات الحيه  المختلفةبين الكائنات الحيه  متبادلةحاولوا تحديد عالقات 

 .5البعض . حاولوا افتراض ماهية العالقة المتبادلة بين الكائنات الحيه هذه واملؤوا الجدول رقم 

 

 العالقات المتبادلة في المنطقة المفحوصة  יחסי גומלין באזור הנבדק :5טבלה 

 

 אורגניזם א

 كائن حي أ

 אורגניזם ב

 كائن حي ب

 סוג יחסי הגומלין 

 نوع العالقه المتبادله 
 , טפילותافتراس )טריפה

, تبادليه , הדדיותتطفل

 , קומנסליזםتنافس תחרות

 (تعايش

 הסבר

 تفسير
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 :التدخل البشري  מעורבות האדם 

 

 

צפו סביבכם ורשמו לפחות ארבעה סוגים של מעורבות אנושית שניתן לראותם או להבחין 

 בהם בבית הגידול.

 امعنوا النظر حولكم وسجلوا على االقل اربعة انواع تدخالت بشريه يمكن مالحظة وجودها في بيت التنميه

 _________________________________________________________أ .א

 _________________________________________________________ب .ב

 _________________________________________________________ج .ג

 _________________________________________________________د .ד

  קום.בנוגע למעורבות האדם במ השערות 2-ת חקר וושאל 2נסחו 

  صوغوا سؤالي بحث لدراسة التدخل البشري في المنطقة

 

 השערה שאלת חקר 

 

 דוגמה

כיצד השקיה של בית גידול מסוים 

משפיעה על עושר ושפע המינים הצומחים 

 בו בהשוואה לבית גידול שאינו מושקה?

בית הגידול המושקה יהיה בעל עושר 

 ושפע מיני צמחים רב יותר

 

1 
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