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מגוון ביולוגי מתאר את מגוון צורות החיים על פני כדור הארץ- מהרמה הגנטית, דרך מגוון המינים ועד לרמת 
בתי הגידול השונים.  המונח הוגדר באמצע שנות ה- 80 על מנת להסב את תשומת הלב הציבורית ואת זו 

של קובעי מדיניות לאובדן של מינים ושל מערכות אקולוגיות – אובדן שברובו נגרם על ידי האדם.
שותפות ושותפים יקרים!

בשביל  החינוך-  בשביל  "עלון  של  השני  הגיליון  זהו 
מרחב  לכם  לאפשר  היא  העלון  מטרת  הכרמל".  חוף 
יצירתיים  לרעיונות  מקור  ולשמש  ולשיתוף  להשראה 
השוטפת.  ובפעילות  הלימודים  בתכנית  לשלב  שתוכלו 
והבסיס  התשתית  שהוא  הביולוגי  במגוון  עוסק  הגיליון 
לקיומנו על פני האדמה, ומקור מתמיד לפליאה. הגיליון 
מגיע  הטבע  בו  אשר  האביב  חג   - פסח  לקראת  יוצא 

לשיא תפארתו.
בוודאי שאלנו גם אנחנו לא פעם: למה צריך את היתושים 
צריך  ומי  הטורדניות?  הנמלים  טובות  למה  או,  האלה? 
של  חשיבותו  וקרח?  קרח  רק  שם  אנטרקטיקה,  את 
המגוון הביולוגי אינה ברורה מאליה ואינה אינטואיטיבית. 
כמה  עד  מדגים  ובחשיבותו,  הביולוגי  במגוון  העיסוק 
עדינה ומורכבת היא המערכת האקולוגית שכולנו חלק 
ממנה, עד כמה סבוכים הקשרים ואינם ניתנים להתרה, 
במשנה  לנהוג  עלינו  הגלוי.  על  הנסתר  רב  כמה  ועד 

ייחודי ועשיר – חוף ים, דיונות חול, חורש  זהירות בטרם אנו פועלים בסביבה. המגוון הביולוגי המקומי בחוף כרמל הוא 
טבעי, מעיינות ונחלים, מערות ועוד. לנו, אנשי החינוך, תפקיד בחשיפת הילדים לעושר הרב הסובב אותנו וביצירת אהבה 

ואכפתיות, שמהן ייוולד הרצון לשמור ולהגן עליו. 

מהו מגוון ביולוגי? 

גיליון חינוך של המועצה האזורית חוף הכרמל בשיתוף הרשת הירוקה

הר תש הירוקה
חינוך לקיימות

משרד החינוך

איסוף ועריכה: 
“הרשת הירוקה”

צילומים: 
ראניה עקל, מירי 
צעירי, דניאל גטניו

ברכת אגף החינוך
"ואם תקריב מנחת ביכורים לה', אביב קלוי באש, גרש כרמל תקריב 

מנחת בכורך" )ויקרא ב, יד(.
"שמור את החודש האביב". זהו אינו צו חקלאי-טכני, אלא קריאה אנושית-
התחדשות  מהאדם  דורשת  החירות  אל  ממצרים  היציאה  מוסרית. 
והתקדמות. על האדם לשאוף לכך שמצבו הרוחני לא יהיה בשלב ההבשלה 
הסופי-סופני שלו הגובל ביובש, בכיוון של נבילה, ריקבון ומיצוי אישי, אלא 
בעמדה שה"כלים" עוד מסוגלים לקלוט, להוסיף ולהתפתח.)אברהם אופיר 
לצאת  עז  ורצון  יצירתיות  של התחדשות  תחושה  עמו  מביא  האביב  שמש(. 

מההשתבללות החוצה אל הטבע.
אנחנו במערכת החינוך של חוף הכרמל שמחים וגאים לראות כיצד האביב 
השנה הביא עמו שטף של עשייה חינוכית על שביל חוף הכרמל. גננות, 
מורות ומורים ובתי ספר שלמים יוצאים אל השביל ונהנים מכל מה שיש 
את  לטעון  לנו  מאפשרת  הכרמל  חוף  שביל  אל  היציאה  להציע.  לטבע 
עצמינו במצברים ולמלא לנו ולילדים את הצורך בהתחדשות והתפתחות 

לקראת הרבעון האחרון של שנת הלימודים.
חודש האביב הוא גם חודש הזיכרון, זכר יציאת מצרים, זכר השואה וזכרם של הבנים שנפלו על עצמאות המדינה. 
כמי שחזר החודש עם משלחת הנוער של המועצה מהמסע לפולין, אני יכול לראות כיצד הכל מתחבר למסע 
חינוכי אחד שלם, שמטרתו לחבר את ילדינו למקום, לשורשים ולאהבת העם, האדם והמדינה. תודה רבה ויישר כח 

לכל העושים במלאכה ול״הרשת הירוקה״ על הפקת הגיליון. חג אביב שמח לכולם.
דני גילדין מנהל אגף החינוך.

yael@reshet-yeruka.net :מי שמעניין לשלוח חומרים לגליונות הבאים שילחו מייל ל

בגנים מחפשים 
את המגוון

על  דגש  השנה  שמנו  הילדים  בגני 
מעודדים  אנו  הביולוגי.  המגוון  נושא 
יציאה לטיולים ואף הוספנו מדריכות 
ומנחות  הגננות  את  טיולים שמלוות 
מגדירים  בערכות  צוידו  הגנים  אותן. 
כשהילדים  כך  ישראלי',  'טבע  של 
את  לוקחים  הם  לטיול  יוצאים 
המגדירים ומחפשים חרקים, ציפורים 

או צמחים. 
עבודה  נעשית  עצמם  בגנים  גם 
אחד  של  הירק  בגינת  המגוון.  על 
שמצא  ילד  ראיתי  בקיסריה  הגנים 
בגן  וחיפש מהו.  חרק, הלך למגדיר 

את  השנה  חקרו  אורן,  בבית  עוזרד 
בעין  איילים  בגן  הפרפרים.  נושא 
איילה למדו על ציפורי האזור. באחד 
תצפית  פינת  הקימו  בגן  החלונות 
האכלה  מתקני  שמו  בחצר  ורישום. 
לקנן.  שחזרו  לירגזים  קינון  ותיבות 

רחלי אברהם,
מנהלת מחלקת גני הילדים במועצה

עקירת מינים פולשים בדיונת החוף – בי"ס גלים
הדיונה שהוכרזה כשמורת טבע לשימור מגוון מינים נמצאת "בשביל חוף הכרמל", בקטע שבין עתלית לבי"ס 

ושח"ק  הוראת פרק האקולוגיה במדעים  בין  שילבנו  בגלים  "גלים". 
ובחרנו לטפח את הדיונה. בשבוע הניקיון הבינלאומי, בשיתוף  ירוק 
קק"ל והמשרד להגנת הסביבה, מנקים תלמידי שכבה ז' את הדיונה 
ואילו תלמידי שכבה ט' מטפחים את מגוון המינים שבה.  מפסולת 
הם עוקרים את הצמח "טיונית החולות". צמח זה יובא ארצה לייצוב 
חולות נודדים בשנת 1975, נזרע בחוות איקלום בקריית חיים ומשם 
הנודדים  בחולות  נפוץ  הוא  היום  למתוכנן.  מעבר  הרבה  התפשט 
ובצידי דרכים לאורך כל מישור החוף. צמח הטיונית, הנו מין פולש, 
מדכא את הצמחייה המקומית ומעכב התפתחות של צמחים אנדמיים 
)ייחודיים למקום( ובכך נפגע כל מארג המזון בחוף. פעולת העקירה 
של הטיונית מסייעת לצמחייה המקומית להתאושש. פעמיים בסתיו 
ופעמיים באביב יוצאים התלמידים לנטר את השטח )לאסוף נתונים 
הפעילות  הטיונית.  את  לעקור  ובעיקר  המינים(  מגוון  את  ולתעד 
נעשית בשיתוף בי"ס שדה מעגן מיכאל.    מירי צעירי, מורה למדעים 

שיקום מינים בסכנת הכחדה 
בי"ס כרמל וים

וים"  "כרמל  הספר  בבית  נלמדת  הכרמל"  חוף  "בשביל  מיזם  במסגרת 
הטבע  על  לשמירה  התלמידים  את  לחנך  הסביבה, שמטרתה   תכנית 
והסביבה. לכל שכבת גיל יש נושא מרכזי שנלמד במהלך השנה והלמידה 
משולבים  ובתהליך  לסיורים  יוצאים  התלמידים  לכיתה.  מחוץ  נעשית 

מורים מתחומי דעת נוספים כמו 
מולדת, מדעים ומורשת. 

השבת  על  לומדות  ד'  כיתות  
מינים  ועל  הטבע  אל  היונקים 
התלמידים  הכחדה.  בסכנת 
חוקרים  את היונקים ואת הסיבות 
להכחדתם, מכירים את הדרכים 
דרך  זוהי  לארץ.  הובאו  שבהם 
התלמידים  את  ללמד  נפלאה 
שהאדם הוא בעל יכולת השפעה 
אדירה על הטבע. במהלך השנה 
את  ד'  כיתות  תלמידי  הדריכו 
התלמידים  א'.  כיתות  תלמידי 
בחרו נושאים והכינו מגוון חומרים, 

משחקים, הצגות ועוד.
אורלי ריבנפלד, מנהלת כרמל וים

תכנית העצמה בגינון 
בי"ס חמ"ד ניר עציון

מתכננים  הם  גינות.  הקמת  ע"י  הסביבה  בטיפוח  עוסקים  התלמידים 
את אופי הגינה, ומחליטים מה יישתל בה. העבודה בגינה מושתתת על 
ניצול  מקומית,  בצמחייה  שימוש  אורגני,  גינון  כגון:  סביבתיים  עקרונות 

הקרקע ועוד. 
תלמידים מכתה ו' מספרים: "קיבלנו שטח עזוב לגמרי ולא מטופל, תכננו 
את  גרפנו  בהפסקות  וגם  בשיעור  שלה.  הצורה  ואת  הגינה  מבנה  את 
בצמיגים".  השטח  את  וגידרנו  באבנים  מסומנות  ערוגות  יצרנו  העלים, 
התלמידים מביעים את רצונם להיות שותפים לשיפור המראה והאווירה 
של ביה"ס. עילאי: "כאשר אני עובד בגינה, אני מכיר את הסביבה יותר טוב, 
את הצמחים שגדלים בה. אני מרגיש אחריות אישית והנאה בהפסקות". 
גדולה".   אחריות  מרגיש  "אני  עומר:  עצמי".  סיפוק  מרגיש  "אני  לידור: 
כמו  עיסוק בערכים  בגינה מאפשרת  ההתרגשות הרבה סביב העבודה 
אחריות  כגון  חברתיים  ערכים  וכמובן  סיפוקים  דחיית  סבלנות,  איפוק, 
אישית וקבוצתית, התחשבות, עידוד וכדומה.                            נועה בנישו
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מגוון ביולוגי- למה זה חשוב?
"מה רבו מעשיך ה׳ מאוד עמקו מחשבותיך איש בער לא 

יידע וכסיל לא יבין את זאת" תהלים צ"ב, ז

האם עלינו לשמר יער גשם רק בשל הערך הכלכלי 
המתחבאים  הפוטנציאלי  המזון  ומיני  התרופות,  של 
בגלל שהוא  היער  ענפיו? האם עלינו לשמר את  בין 
הארץ?  כדור  של  החיים  תומכות  מהמערכות  חלק 
באיזו  שלנו?  בערכי התרבות  נמצאת  ואולי התשובה 
קלות אנו מרשים לעצמנו להתעלם מכל היופי וההוד 
לחיות  יכולים  או  רוצים  אנחנו  אכן  האם  שבטבע? 

בעולם שכולו מלאכותי? 
יחיד בוויסות הגזים  אפשר לחשב את חלקו של עץ 
של האטמוספירה: כמה חמצן הוא מייצר במהלך חייו 
וכמה פחמן דו-חמצני הוא קולט. אלא שעץ זה אינו 
פועל לבדו. הוא חלק ממערכת אקולוגית ובתור שכזה 
היצורים  של  הכולל  מהמארג  ומושפע  משפיע  הוא 

החיים בסביבתו. 
יש אינספור סוגים של יחסי גומלין בין היצורים השונים. 
קשה להעריך כיצד המינים הרבים משפיעים על עץ 
כלשהו אך ללא ספק השפעתם רבה. הבנת מערכות 
חיים מחייבת ראייה מערכתית. הכחדתו של מין אחד 
במערכת אקולוגית יכולה להיות בעלת השפעה שולית 
או השפעה מרחיקת לכת על מארג החיים בסביבה 
את  מראש  לצפות  אפשרי  בלתי   - נתונה  אקולוגית 

התוצאה.
מתוך הבנה שאיננו מכירים את כל הקשרים החשובים 
והחיוניים שבין כל החלקים החיים והדוממים בעולם, 
את  להפוך  עלינו  ההדדיות,  ההשפעות  מגוון  ואת 
מה  לראות  ואז   – לעשות  במקום  החשיבה":  "כיוון 
גישה  להעדיף  עלינו  מעשינו,  של  ההשפעה  תהיה 
ביותר  ולחתור לפגיעה הקטנה  "זהירות מונעת",  של 

במרקם האקולוגי שסביבנו. 
מתוך "המגוון הביולוגי כערך", ליה אטינגר

מחוף מכמורת ועד שדות ים
דר' רמי קליין

"בכל שנה אני יוצא עם הסטודנטים מבית הספר 
שדות-ים.  בחוף  לסיור  במכמורת  הים  למדעי 
ובכל פעם אני נזכר בשירה של חנה סנש "הליכה 
פוסעת  שהייתה  כך  על  חושב  אני  לקיסריה". 
כמונו בחוף, נזכר במילות השיר הזה ותוהה כיצד 
נראה החוף כמה עשורים לאחור, לפני הפעילות 

האינטנסיבית של האדם בחוף. 

נפרשת  לעינינו  מיוחדת.  חוויה  הוא  בחוף  "הסיור 
לבחון  המאפשרת  ואקולוגית,  ביולוגית  מעבדה 
שעברו  החיים  בעלי  ואת  אבולוציוניים  תהליכים 
התאמות לחיים בין גאות ושפל. אנחנו משנרקלים 
הנפרסות  האופקיות  הכורכר  טבלאות  סביב 
אנו מתמקדים בחיפוש אחר  הים.  מערבה לעבר 
בתוך  או  הסלעים  גבי  על  החיים  חוליות  חסרי 
צנירים תת-ימיים. מדי פעם אנו מפנים את המבט 
דגים  להקות  לאתר  כדי  הפתוחים  המים  אל 
מזדמנות - ומשנה לשנה מלאכת החיפוש נעשית 

קשה יותר. 

אם בעבר נהגנו לראות מינים רבים של בעלי-חיים 
ימיים בפרק זמן קצר, הרי שבשנים האחרונות אנו 
צריכים להשקיע זמן רב יותר בחיפוש. לצערי, עם 
השנים פוחת מספר המינים שאנו מצליחים לראות 

במים הרדודים וכך גם מספר הפרטים מכל מין. 
הצינורנים  חגורת  את  רואים  איננו  למשל,  כך 
החיים, חלזונות ישיבים בוני שלד. גם קיפודי-הים 
התת-ימי,  הסלעי  מהנוף  ונעלמו  כמעט  הסגולים 
הסלעים  גבי  על  בנקל  למצוא  נהגתי  בעבר  ואם 
או  שיח,  דמויי  מסועפים,  אצטלנים  של  מושבות 
אצטלנים מרפדים בצבעים מרהיבים, הרי שכיום 
נוכחותם של מינים אלו פחתה משמעותית. עדיין 
אלמוגים,  ספוגים,  של  שונים  מינים  למצוא  ניתן 
אצטלנים, סרטנים, תמנונים, חלזונות, שושנות-ים 
וחסרי חוליות אחרים, אלא שצריך להשקיע מאמץ 

רב יותר באיתורם". 
דר' רמי קליין - בית הספר למדעי הים, 

www.ramyklein.co.il  .המרכז האקדמי רופין

כמה סיבות טובות לטפח את גינת 
בעלי  עבור  מזמינה  כגינה  החצר 
קיפודים,  פרפרים,  ציפורים,  חיים: 

צבים ועוד.
משמר את המגוון הביולוגי: יצירת 
בתי גידול חיונית לשמירה על חיי 
מקומיים  צמחים  זרעים,   - הבר 
באזורים  בעיקר   - חיים  ובעלי 
מקורות  מעטים  שבהם  עירוניים 
הבר  וחיי  המחיה  ואזורי  המזון 

נדחקים ונעלמים. 
חיים,  בעלי  על  למידה  מזמן 
צמחים, מארג מזון, עבודת כפיים, 
בטבע  מחזוריות  מזוננו,  מקורות 

ועוד.

מדגיש את היותנו חלק ממערכת 
גדולה ומדגים את התלות ההדדית 
של האדם בטבע ואת היותו חלק 

מהמערכת האקולוגית.
שיר,  בציפורי  התבוננות  נעים: 
פרפרים ובעלי חיים אחרים יכולה 

להיות מהנה ומזמנת פליאה.
ועשירה היא  חצר טבעית  מרגיע: 
לחלום,  אפשר  שבו  שלו  מקום 
לחשוב מחשבות ולשחרר לחצים. 
גינון  הסביבה:  לאיכות  תורם 
כמות  את  להפחית  יכול  מושכל 
מקורות  על  לשמור  הכימיקלים, 
האוויר  איכות  את  לשפר  המים, 

ולשמור על איכות הקרקע.

רוצים להקים גינה מזמינה? 
לרעיונות ועזרה פנו למנחי 

"הרשת הירוקה"

להזמין את המגוון 
לבית הספר ולגן
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מן המקורות:
מבט יהודי על המגוון 

הביולוגי הרב דר' נתן אופיר
מכירים את "ֶפֶּרק ִשׁיָרה"? זהו טקסט 
התקופה  בשלהי  שחובר  עתיק 
המאה  בסביבות  התלמודית 
המרכזי  המוטיב  החמישית-שביעית. 
נברא,  לכל  ויצור,  יצור  שלכל  הוא 
יש פסוק מיוחד המבטא את סגולתו 
ושירתו. כל דבר בטבע משבח לבורא: 
כוכבים  וירח,  שמש  וארץ,  שמים 
ועופות,  ועצים, שרצים  ירקות  ועננים, 
בהמות וחיות. לכל אחד פסוק ייחודי. 
הבריאה כולה משתוקקת לבורא, כל 

יצור מגלה את ייחודו. 
כמדיטציה, ההמלצה שלי היא לקחת 
בו  ולהשתמש  שירה  מפרק  פסוק 
וכך  מנטרה,  כמו  איטית  בחשיבה 
להתבונן בטבע. למשל, ִאיָלנֹות מה הם 
אוְמִרים? ָאז ְיַרְּננּו ֲעֵצי ַהָּיַער ִמִּלְפֵני ה'. 
האם תוכלו לחוש ולשמוע את שירת 
העצים? אם שטים בים, אפשר לזכור 
מה אומרים הימים: ִמֹּקלֹות ַמִים ַרִּבים 
ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ָים. ָדִּגים מה אֹוְמִרים? 
ִהְרִעים.  ַהָכּבֹוד  ַהָמִּים ֵאל  קֹול ה' ַעל 
אם רואים פיל בגן החיות אומרים: ַמה 
ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשיָך ה' ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחְׁשֹבֶתיָך. 
ִנְשַׁתֲּחֶוה  ֹבּאּו  אֹוְמִרים:  ְכָּלִבים  ועל 
ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה ִלְפֵני ה' ֹעֵשׂנּו. הזרזיר 
שר באופן תמידי בבחינת ַרְנּנּו ַצִדּיִקים 

ַבּה' ַלְיָשִׁרים ָנאָוה ְתִהָלּה.
בפרק  עסקו  התלמודית  בתקופה 
שירה כחלק מסודות "מעשה בראשית" 
והגיעו לחזיונות אקסטאטיים. אך, גם 
אם אנו רחוקים מדרך זו של התנאים 
אין  שירה,  פרק  סודות  את  שגילו 
לפעמים  לעצור  מחובתנו  מסיר  זה 
ההתבוננות  הטבע.  בעולם  ולהתבונן 
בבריאה וההתפעלות מעוצמת היצירה 
האלוהית מכשירות את הדרך לחוות 
את  ולחוש  שבטבע  ההרמוניה  את 
החסד האינסופי שבעולם. התבוננות 
באמצעות פרק שירה מעודדת אותנו 
לקבל על עצמנו לשמור על העולם 
נברא  כל  של  הייחודית  שירתו  ועל 
יש  הטכנולוגי,  בעידן  בדורנו,  ונברא. 
החיים  מרוץ  לעצירת  מיוחד  ערך 

לשם התבוננות זו. 
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