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יומן�של�בלשים

חוקרים�צעירים�ברמת�הנדיב

מטח
המרכז�לטכנולוגיה�חינוכית



נגה�ורוני�אוהבים�לבקר�ברמת�הנדיב,�בדרום�הכרמל.

בכל�פעם�שהם�מגיעים�אל�פארק�הטבע�הם�עוברים�הרפתקה�מלהיבה�ומיוחדת:

כמו�בלשים�הם�עוקבים�אחר�בעלי�החיים�שהשאירו��סימנים�ועקבות,�מתבוננים

בפרחים�ובפרפרים,�חוקרים�את�ערימת�הקומפוסט,

מגלים�את�סודן�של�הפרות�והעזים�ואפילו�מגיעים�לעין�צור�לגלות

מה�עושים�הצבאים�בלילות.

רוצים�להצטרף�אל�החוקרים�הצעירים?

אתם�מוזמנים�לקרוא,�לחקור�ולגלות,�להשלים�את�המשימות

וכמובן�לבוא�ולבקר�ברמת�הנדיב!

גילוי�נעים!

ד"ר�סלעית�רון
רמת�הנדיב

www.ramathanadiv-edu.org.il/hazav
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בבוקר�התעוררה�נוגה�וניסתה�להבין�מאיפה

ההרגשה�הנעימה�שמתגלגלת�לה�בתוך�הבטן.

ואז�נזכרה:�ההפתעה!

בפעם�האחרונה�שהיא�ורוני�היו�בפארק�רמת

הנדיב,�הבטיח�להם�עופר,�הפקח�של�הפארק,

�להם �של�החופש�הוא�יכין שביום�הראשון

הפתעה.�והנה�הגיע�היום!

היא�קמה�מהמיטה,�התלבשה�וטִלפנה�אל

רוני.

בשעה�שבע�כבר�היו�על�האופניים�שלהם

ורכבו�אל�הפארק.�עופר�חיכה�להם�בשער,

�והושיט�להם�את�מפת על�האופניים�שלו,

הפארק.

�והם �הוא�אמר, �"נוסעים�לאזור�החורש" -

הסתכלו�במפה.

4

סיפור
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סיפור -�"הזמנתי�אתכם�היום�לראות�דברים�שלא

רואים�בדרך�כלל",�אמר�עופר.��הוא�הנמיך�את�קולו

ולחש:�"לגלות�יצורים�שלא�ידעתם�שהם�קיימים

כאן".

-�"נפגוש�מכשפות�על�מטאטא?"�התרגש�רוני,

"נראה�סוסים�חדי-קרן?"

-�"לא",�צחק�עופר.�"אבל�אם�תחדדו�את�החושים,

תגלו�דברים�מפתיעים�מאוד!�בואו�אחריי!"



סיפור

הם�צעדו�באזור�החורש,�ואז�הצביע

עופר�על�האדמה.�"הסתכלו!",�אמר.

הם�ראו�דבר�כזה:

-�"מה�זה?"�שאל�רוני.

-�"נחשו!"�אמר�עופר.

-�"בור�שהשאירו�ילדים�ששיחקו�כאן",�הציעה�נוגה.

-�"ציור�של�האדם�הקדמון",�ניסה�רוני.

-�"ואולי�עקבות�שהשאירה�פה�חללית�קטנה�של

חייזרים�שהגיעו�לביקור?",�אמר�עופר.

הילדים�הציצו�בו�לראות�אם�הוא�רציני.
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-�"בואו�נמשיך"�אמר�עופר,�והם�התקדמו�עד

שהגיעו�אל�שלולית�גדולה.�המון�סימנים�כאלה

נראו�מסביב�לשלולית.�רוני�נצמד�אל�נוגה.

האפשרות�שהרבה�חלליות�של�חייזרים�נחתו�כאן,

לא�מצאה�חן�בעיניו...
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-�"עכשיו�הם�נמצאים�בתוך�הסבך

של�החורש"�השיב�לה�עופר.

"במשך�היום�הם�מסתתרים�שם�מפני

החום,�מוצאים�מזון�ומגדלים�את�הגורים

שלהם.�רק�בשעות�הערב�והלילה�הם

יוצאים�מן�החורש,�ובדרך�כלל�-�כדי�לחפש

מים.

אתמול�בלילה,�כשטיילתי�כאן�לבד�ובשקט,

ראיתי�אותם�באים�לשתות�מהשלולית

הזאת�-�זכרים,�נקבות�והגורים�שלהם".

סיפור

-�"אלה�הן�עקבות�של�חזירי�בר",�אמר�עופר,�ורוני

פלט�אנחת�רווחה.�חזירים,�לא�חייזרים...

אבל�נגה�פקחה�עיניים�גדולות:�"חזירי�בר?

יש�בפארק�חזירי�בר?"

-�"כן",�אמר�עופר.�"אבל�כדי�לגלות�אותם,

צריך�סבלנות�וחוש�בילוש.

חזירי�בר�נמנעים�ממפגש�עם�בני�אדם,�ולכן�לא�נתקלים

בהם�בדרך�כלל".

-�"ואיפה�הם�עכשיו?"�שאלה�נוגה�שהתאוששה�מההפתעה.
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נא
להכיר

-	"וואו!",	שרקה	נוגה	בהתפעלות.

"ועכשיו	הם	בחורש?"

-	"כן",	אמר	עופר.	"אם	תסתכלו	היטב

על	השיחים	הצפופים,	תגלו	בהם	מעין

מנהרות,	שמובילות	פנימה.	חזירי	הבר	עוברים

דרך	המנהרות	האלה	והולכים	ב'שבילי

החזירים'	שבתוך	הסבך".

-	"כמו	זה?",	שאל	רוני.	הוא	הצביע	על

הדבר	הבא:

-	"אפשר	לזחול	בתוכה?"	שאלה	נוגה.

-	"לא!"	קרא	עופר.	"אני	בטוח	שאת	לא	רוצה

לפגוש	פנים	אל	פנים	חזיר	בר	מופתע!!!

אבל	את	מוזמנת	לעקוב	אחריהם	בעזרת	הסימנים

שהם	משאירים".

¯·†¯ÈÊÁ
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נא
להכיר

¨ÌÈÂÂ„·†ÏÚ†Â‡†ÌÈ‡È„È‡†ÏÚ†Ì˙ÚÓ˘†È‡„ÂÂ·

¨ÍÎ†ÏÎ†·ÂË†Â·†ÌÈÈÁ†Ì‰˘†ÁË˘‰†˙‡†ÌÈ¯ÈÎÓ˘

Ú˜¯˜‰†‰‡¯Ó†ÈÙ≠ÏÚ†ÚÂ·˜Ï†ÌÈÏÂÎÈ†Ì‰˘†„Ú

ÆÌ„Â˜†‰Ù†¯·Ú†Â‰˘ÈÓ†Ì‡‰

¨Ì˙‡†Ì‚
¨·Ï†˙ÓÂ˘˙·†ÌÎ·È·Ò†ÂÏÎ˙Ò˙†Ì‡

ßÌÈ„Â˘Áß†ÌÈÓÈÒ†‡ÂˆÓÏ†ÂÏÎÂ˙
ÆÚ˜¯˜‰†‰‡¯Ó·

-�"סימנים?"איזה�סימנים?"�שאל�רוני,�ועופר�הראה�להם

את�זה:

-�"מה�זה�הדבר�הזה?"�שאלה�נוגה�ועיוותה�את�פניה.

-�"זאת�לעוסית"�הסביר�עופר.

"החזירים�תולשים�עשבים,�לועסים�אותם�ומוצצים�מהם

את�המיץ,�שמכיל�הרבה�סוכרים�וחלבונים.�את�מה�שנשאר

הם�יורקים.

-"רוצה�להחזיק?"

-"לא,�תודה",�ענתה�נגה.�,אולי�יש�סימנים�שלא�היו�בתוך

הפה�של�החזירים?"

-"דווקא�יש!",�חייך�עופר.
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נא
להכיר

-�"כל�הכבוד!",�קרא�עופר�ונראה�גאה�מאוד

בחניכיו�המוכשרים.

-"כדי�למצוא�מזון,�חזירי�הבר�נוברים�בקרקע

והופכים�אבנים�בעזרת�האף�שלהם.�הם�אוכלים

פקעות,�שורשים,�פטריות�ובעלי-חיים�קטנים

שהם�מוצאים.

את�סימני�הנבירה�האלה�אפשר�לראות�בעיקר

בחורף,�כשהאדמה�רכה".

-�"אז�באמת�יש�כאן�חזירי�בר!"�אמר�רוני.

הוא�התחיל�להשתכנע.�"לא�הייתי�מאמין!".

-�"ואם�כל�הסימנים�האלה�לא�מספיקים�לכם",

הוסיף�עופר,�"אתם�מוזמנים�לחפש�סימנים

נוספים".

נוגה�ורוני�החלו�לבלוש�מסביב,�ופתאום�נעצרו

וקראו�יחד:�"הנה!".

הם�הצביעו�על�הדבר�הבא:
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נא
להכיר

אולי�שמעתם�פעם�את�הביטוי:

"מלוכלך�כמו�חזיר".

הסיבה�לכך�היא�שחזירים�נוהגים�להתפלש�במים

ובבוץ,�כדי�להסיר�מפרוותם�טפילים�שנדבקו�אליה.

אחרי�שהבוץ�מתייבש,�החזירים�נצמדים�אל�גזעי

העצים�ומתגרדים�בהם.

הבוץ�היבש�נושר�מהפרווה�יחד�עם�הטפילים

המציקים.

-�"לא�ייאמן!",�לחשה�נגה.�באמת�יש�כאן�סימני

גירוד�וגם�כמה�שערות�נוקשות,�שנתלשו�מזה

שהתגרד�כאן..."

-�"או�מזו�שהתגרדה..."�אמר�רוני.
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-�"מה�עוד�יש�כאן�בפארק?",�שאל�רוני,�"ג'ירפות?"

עופר�צחק.�"לא.�ג'ירפות�אין�כאן,�אבל�איילים,

שועלים�ותנים�-�יש.�וגם�חולדים�וצבאים..."

-�"די!"�הפסיק�אותו�רוני,�"לא�יכול�להיות!!!"

-�"עובדה!�ואם�תחפשו,�תוכלו�לראות�גם�את

הסימנים�שלהם�בפארק!"

-�"מה,�למשל?",�שאלה�נוגה.

-�"הנה!"�אמר�עופר�והושיט�להם�חוברת

שעל�הכריכה�שלה�היה�כתוב:�יומן�של�בלשים.

-�"בחוברת�הזאת�תמצאו�סימנים�רבים,�שיכולים

להעיד�על�נוכחותם�של�בעלי-החיים�בפארק�רמת

הנדיב.

קחו�את�החוברת�והתחילו�להסתובב�ולחפש

סימנים�בשטח.�בכל�פעם�שתמצאו�סימן�כזה,

ציינו�אותו�ביומן.��נראה�כמה�סימנים�תצליחו

לגלות".

רוני�ונוגה�קפצו�ממקומם.�"אפשר�להתחיל?"

-�"קדימה",�אמר�עופר.�"ניפגש�כאן�בעוד�שעה.

להתראות!".

-�"להתראות!"�קראו�נוגה�ורוני�ויצאו�למלאכת

הבילוש.

חקר
עצמי

?

È·ˆ†Ï˘†˙Â·˜Ú

דף
עבודה

øÌÈ˘Ï·†˙ÂÈ‰Ï†ÌÈˆÂ¯†Ì˙‡†Ì‚†Ì‡‰

øÌÈ„„ÂÁÓ†ÌÈ˘ÂÁ†ÌÎÏ†˘È†Ì‡‰

ÌÈ„ÈÚÓ‰†¨ÌÈÓÈÒÂ†˙Â·˜Ú†Ì˙‡†Ì‚†Â˘ÙÁ

Æ·È„‰†˙Ó¯·†ÌÈÈÁ˘†ÌÈÈÁ‰≠ÈÏÚ·†ÏÚ

ÆÌÈÓÈÒ‰†ÍÈ¯„Ó·†Â¯ÊÚÈ‰

øÁË˘·†Ì˙‡ˆÓ†‰Ó

Â˜È·„‰Â†ÌÎÏ˘†ÌÈ‡ˆÓÓ‰†˙‡†Â¯ÈÈˆ†Â‡†ÂÓÏˆ

Æ‰„Â·Ú‰†Û„·

ÌÈ‡Â¯†‰Ó†‰¯ˆ˜·†Â·˙Î†ÌÂÏÈˆ†Â‡†¯ÂÈˆ†ÏÎ†„ÈÏ

Æ‡ˆÓ†‡Â‰†ÔÎÈ‰Â†Â·

˙‡†Â¯È‡˘‰˘†ÌÈÈÁ‰†ÈÏÚ·†Ì‰†ÈÓ†Â·˙Î

ÆÌÈÓÈÒ‰
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חקר
עצמי

?

˙Â·˜Ú

ÂÏÎÂÈ˘† ¨Ú˜¯˜‰† ÏÚ† ˙Â·˜Ú†ÌÈ˘ÙÁÓ‰†ÌÈ˘Ï·‰† ÂÓÎ

˘ÂÏ·Ï†ÌÈÏÂÎÈ†Ì˙‡†Ì‚†¨Ì„Â˜†Ô‡Î†¯˜È·˘†ÈÓ†ÏÚ†„ÈÚ‰Ï

ÂÈ‰˘†ÌÈÈÁ‰≠ÈÏÚ·†˙‡†Ô‰ÈÙ≠ÏÚ†˙Â‰ÊÏÂ†ÁË˘·†˙Â·˜Ú†¯Á‡

ÆÂÏ†˙ÂÈÈÈÙÂ‡†˙Â·˜Ú†˘È†¯ÂˆÈ†ÏÎÏ†ÆÔ‡Î

ıÂ··Â†¨ÌÂ˜Ó†ÏÎ·†ıÂ·†˘È†ÈÎ†¨˙Â·˜Ú†‡ÂˆÓÏ†Ï˜†Û¯ÂÁ·

¯˘Ù‡†ıÈ˜·†Ì‚†Í‡†Æ˙Â·˜Ú†‰·¯‰†ÌÈ¯È‡˘Ó†ÌÈÈÁ‰≠ÈÏÚ·

·È·ÒÓ˘†‰Î¯‰†‰Ó„‡·†¯˜ÈÚ·†¨˜¯‡Ù·†˙Â·˜Ú†˙Â‡¯Ï

È„Î†ÌÈÈÁ‰≠ÈÏÚ·†ÌÈÚÈ‚Ó†Ì˘Ï†¨ÌÈÓ‰†È¯‚‡ÓÏÂ†˙ÂÎ¯·Ï

Æ˙Â˙˘Ï

„ÂÚ†ÂÏ†˜ÙÒÏ†˙ÂÏÂÎÈ†˙Â·˜Ú‰†¨¯ÂˆÈ‰†Ï˘†Â˙Â‰Ê†„·ÏÓ

¯ÂˆÈ‰†Ì‡‰†ÂÏ†¯ÙÒÏ†ÏÂÎÈ†¨Ï˘ÓÏ†¨˙Â·˜Ú‰†˜ÓÂÚ†ÆÚ„ÈÓ

ÌÈÏÂ„‚†ÌÈ¯ÎÊ‰†¨ÏÏÎ†Í¯„·©†‰·˜†Â‡†¯ÎÊ†¨ÔË˜†Â‡†ÏÂ„‚

‰ÓÎ†ÊÓ¯Ï†ÏÂÎÈ†Ì‰Ï˘†ÔÂÂÈÎ‰Â†˙Â·˜Ú‰†¯ÙÒÓ†Æ®˙Â·˜‰Ó

ÆÆÆ„ÂÚÂ†¨ÂÎÏ‰†Ô‡Ï†¨Ô‡Î†Â¯·Ú†ÌÈ¯ÂˆÈ

ÏÚÂ˘¯·†¯ÈÊÁ

Ô˙

ÊÚ

Ô·¯Â„

È·ˆ

ÌÏ˘‰†ÌÈÓÈÒ‰†ÍÈ¯„Ó
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חקר
עצמי

?

¯·†¯ÈÊÁ ‰¯Ù

ÌÈÏÏ‚

Ì˙‡†Í‡†¨¯˙ÂÈÓÂ†‰ÁÂ„†Â‰˘Ó†Ï‡Î†ÌÈÈÁ≠ÈÏÚ·†Ï˘†ÌÈÏÏ‚†Ï‡†ÒÁÈÈ˙‰Ï†ÌÈÏÈ‚¯†Â‡

Â¯˜È·˘†‰Ï‡†Â¯È˙Â‰˘†ÌÈÓÈÒ†Ì‰†ÌÈÏÏ‚‰†ÆÆÆÌÓÂÈ˜†ÏÚ†ÁÂÓ˘Ï†ÌÎÈÏÚ†ÔÎÏÂ†¨ÌÈ˘Ï·

ÌÈÎÈ¯„Ó†Ì‚†˘È† ¨ÌÈÁÓˆ†È¯È„‚Ó†˘È˘†ÂÓÎ†Í‡†¨ÔÈÓ‡‰Ï†Â˘˜˙˙†ÈÏÂ‡† ÆÌ„Â˜†Ô‡Î

∫˙Â‡·‰†˙ÂÂÓ˙·†Â¯ÊÚÈ‰†ÆÆÆÌÈÏÏ‚†Ï˘†ÈÂ‰ÈÊÏ

ÊÚ

ÁÈ¯†˙ÂÁ˙

¢Ì‰Ï˘¢†ÁË˘‰†˙ÂÏÂ·‚†˙‡†ÌÈÓÒÓ†ÌÈ¯ÎÊ‰†ÌÈ‡·ˆ‰

Ô˙˘†ÌÈ¯È‡˘Ó†Ì‰†˙‡ÊÎ†‰Á˙†ÏÎ·†ÆÁÈ¯†˙ÂÁ˙†˙¯ÊÚ·

‰Ê‰†ÁË˘‰¢†∫ÌÈ¯Á‡†ÌÈ¯ÎÊÏ†ÂÓÒÈ†˙ÂÁÈ¯‰˘†È„Î†ÌÈÏÏ‚Â

˙Â¯È‡˘Ó†ÁË˘·†˙Â¯·ÂÚ˘†˙Â·˜‰†Ì‚† Æ¢°ÒÂÙ˙† ¯·Î

ÌÈ¯ÎÊ‰†ÌÈÚ„ÂÈ†˙ÂÁÈ¯‰†ÈÙ≠ÏÚ†ÆÌÈÏÏ‚Â†Ô˙˘†ÁÈ¯‰†˙Á˙·

ÆÌÈ‡ˆ‡ˆ†Ï„‚Ï†˙ÂÎÂÓ†Ô‰†Ì‡‰Â†¨ÌÂ˜Ó·†Â¯˜È·†˙Â·˜†‰ÓÎ

Ô·¯Â„

ÌÈ‡·ˆ†Ï˘†ÁÈ¯†˙Á˙

ÌÏ˘‰†ÌÈÓÈÒ‰†ÍÈ¯„Ó
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חקר
עצמי

?

ÌÈÙÒÂ†ÌÈÓÈÒ

Æ¯Â¯Á˘†Â‡†ÔÂ˜¯È†¨·¯ÂÚ†≠†¯ÂÙÈˆ†Ï˘†Ô˜†ÌÈˆÚ‰†„Á‡†ÏÚ†Â‡¯˙†ÈÏÂ‡†¨ÌÎË·Ó†˙‡†ÂÓÈ¯‰

ÌÈˆÂ˜·†ÌÈÈÁ·Ó†Ì˙‡†Ì‡‰†∫·ËÈ‰†ÂÏÎ˙Ò‰†Æ˙ÂˆÂ†Â‡ˆÓ˙†ÈÏÂ‡†∫ÌÎË·Ó†˙‡†ÂÏÈÙ˘‰

ÂÓÒ¯Î†˙Â„ÏÂÁ˘†¨Ô¯Â‡†Ï˘†ÌÈÏ·Â¯Ëˆ‡†Ì˙È‡¯†ÈÏÂ‡Â†øÚ˜¯˜‰†ÏÚ†ÌÈ¯ÊÂÙÓ†Ô·¯Â„†Ï˘

ø¯·†È¯ÈÊÁ†Ï˘†Â‡†ÌÈÏÈÈ‡†Ï˘†Ì˙ÂÂ¯ÙÓ†Â¯˘˘†˙Â¯Ú˘†Â‡†¨Ì˙Â‡

ÆÔÓÂÈ·†ÌÎÈ‡ˆÓÓ†˙‡†Â„Ú˙†øÌÈÓÈÒ†‡ÂˆÓÏ†Ì˙ÁÏˆ‰

Ú˜¯˜·†˙Â¯ÈÙÁ

ÆÌÂÊÓ†˙‡†‡ÂˆÓÏ† È„Î† ¨Û‡‰†˙¯ÊÚ·† Ú˜¯˜·†ÌÈ¯·ÂÂ†ÌÈ·‡†ÌÈÎÙÂ‰† ¯·‰† È¯ÈÊÁ

Æ‰Î¯†‰Ó„‡‰˘Î†¨Û¯ÂÁ·†„ÂÁÈÈ·†ÌÈ‡¯†‰¯È·‰†ÈÓÈÒ

Ì‰†¨Ô˙Â‡†ÌÈ¯ÙÂÁ†Ì‰†¯˘‡ÎÂ†¨˙ÂÏÈÁÓ·†ÌÈÈÁ†Ì‰†ÆÚ˜¯˜‰†ÈÙ†˙‡†ÌÈ˘Ó†ÌÈ„ÏÂÁ†Ì‚

Ì˙Ú‚‰˘†ÔÓÈÒ†≠†ø¯ÙÚ†˙ÂÈÏÂÏ˙†Ì˙È‡¯† ÆıÂÁ·†˙Ó¯Ú†‡È‰Â† ¨Ú˜¯˜‰†˙‡†ÌÈ‡ÈˆÂÓ

Æ„ÏÂÁ†Ï˘†‰ÏÈÁÓÏ

¯ÙÚ†˙ÈÏÂÏ˙„ÏÂÁ

ÌÏ˘‰†ÌÈÓÈÒ‰†ÍÈ¯„Ó
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סיפור

נוגה�ורוני�המשיכו�לשוטט�בחורש

של�רמת�הנדיב�ולחפש�סימנים.

הם�כבר�מצאו�קבוצה�של

לעוסיות,�שתי�תלוליות�של�חולד

ואפילו�קוץ�של�דורבן.

-"אם�תצליחו�לגלות�לפחות

�5סימנים",�אמר�להם�עופר�לפני

שיצאו�לדרך,�"תחכה�לכם�בשער

הפתעה".

-"הפתעה?"�שמחו�השניים,

ורוני�ניסה�לנחש�מה�זה�יכול

להיות.

נוגה�לא�ניסתה�לנחש.

היא�קיוותה�שעופר�יזמין�אותם

שוב�אל�הפארק,�למשחק�חדש

שיגלה�להם�עוד�סודות

מהפארק�של�רמת�הנדיב.




