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 תכנים:
 מהי בריאות ומה עלינו לעשות על מנת לשמור על בריאותינו?

 ועבור בעה"ח.חשיבותה עבורנו  -היגיינה
 .חשיבותה של תזונה מגוונת -תזונה

 .חשיבותה הפיזית והמנטלית של פעילות גופנית -פעילות גופנית
 מה ההבדל בין רפואת בני אדם וחיות בר? -רפואה

 
 לו"ז:
 חומר עזר מצורף תוכן זמן
10 
 דק'

מהי בריאות ומה עלינו לעשות על מנת  -פתיחה
 לשמור על בריאותינו?

שקופית עם תמונות פעולות 
 לשמירה על בריאות.

 חשיבותה עבורנו ועבור בעה"ח. -היגיינה דק' 5
איך שומרים בעה"ח על היגיינה בטבע ובגן 

 החיות?

 תמונת טיגריס מתלקק.
סרטון אימון פילים 

 .בספארי
 חשיבותה של תזונה מגוונת. -תזונה דק' 5

טורף,  -התאמתם של בעה"ח השונים למזונם
 צמחוני, אוכל כל.

שקופית תמונות מאפייני 
צמחונים ואוכלי טורפים, 

 כל.
מי  -שקופית חידון בתמונות

 אוכל מה?
חשיבותה הפיזית והמנטלית של  -פעילות גופנית דק' 5

 פעילות גופנית עבורנו ועבור בעה"ח.
 סרטון העשרה בספארי. 
שקופית משימות שיאני 

 עולם החי.
10 
 דק'

מה ההבדל בין רפואת בני אדם וחיות  -רפואה
 בר?

לחיות בר והבנת חשיבותו כגוף היכרות עם ביה"ח 
המטפל הן בחיות בר בטבע הישראלי והן בחיות 

 הספארי.

סרטון טיפול בביה"ח לחיות 
 בר.

  סיכום דק' 5
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 education@safari.co.ilמחלקת חינוך ספארי 
 

 

 

מספר תמונות ואני רוצה שתגידו לי מה אני הולך/ת להציג לכם  -משימה -פתיחה
לכל אפשרות המספר שלה. כל המשותף לכל התמונות. אתן לכם מספר אפשרויות. 

אחד בוחר את האפשרות שנראית לו המתאימה ביותר, כותב את המספר על דף ומציג 
אם  -למצלמה. המורה בוחר/ת בעצמו/ה את האפשרויות בהתאם להיכרות עם הכיתה

תרצו שכולם יהיו צודקים ניתן לתת מספר אפשרויות נכונות )דברים שעוזרים לנו 
ם, דברים ששומרים על הגוף אנחנו עושים בשביל להיות בריאילהרגיש טוב, דברים ש

 (.שלנו ועוד
במידה ותרצו להעלות את רמת הקושי תוכלו לתת אפשרויות שלא כולן מדויקות 

ומפתחות דיון )כל התמונות מציגות פעולות מרגיזות, כולן מציגות פעולות שכיף לעשות, 
 (ועוד כולן פעולות המסייעות לנו לשמור על בריאותינו

 אפשרות נוספת היא כמובן לתת לילדים אפשרות לומר בעצמם מה הם חושבים.
 

לסיכום, הסיבה שהצגתי את התמונות הללו היא שבכולן ניתן לראות דברים שאנחנו 
עושים כדי לשמור על בריאותינו. למה בכלל חשוב לנו להיות בריאים? כדי שנוכל להיות 

ו רוצים וצריכים לעשות )כמובן שבתקופה זו יש במיטבנו ולעשות את כל הדברים שאנחנ
חוזק המערכת החיסונית שלנו, היכולת להתמודד עם חיידקים  -לעניין משמעות רבה

 ונגיפים, הגנה לא רק על עצמנו, אלא גם על הזולת(.   
מה לגבי בע"ח? האם גם בע"ח עושים את אותם הדברים כדי לשמור על בריאותם? בואו 

 נגלה.
 

שמירה על היגיינה חשובה  -שוב, נושא בעל חשיבות עליונה בתקופה זו(היגיינה )
מאוד לשמירה על הבריאות. איך אנחנו שומרים על היגיינה? מתקלחים, מצחצחים 

מנקים ומחטאים גוזרים ציפורניים, שיניים, רוחצים ידיים עם סבון, מחטאים באלכוג'ל, 
 סביבתנו.    את את חפצינו ו

 ם:שמור על ניקיונגם בע"ח מקפידים ל
הטיגריס למשל מקפיד לנקות את פרוותו וציפורניו בעזרת לשונו המחוספסת. הוא גם 

 זיהוםיהרסו בגלל יפורניו ושיניו משייף את ציפורניו על גזעי עצים )הציגו תמונה(. אם צ
 הוא לא יוכל לצוד.

ק שלהם פילים בטבע )וגם בספארי( שומרים על עורם באמצעות בוץ. הם נעזרים בחד
כדי לזרוק על עצמם חול ולהתיז על עצמם מים וכך יוצרים שכבת בוץ המגנה על עורם 

 .)הציגו תמונה( מפני השמש וגם מפני טפילים
טבע צועדים פילים למרחקים עצומים וכך משייפים את ציפורניהם, אך מה עושים ב

 בעלי חיים שאינם חיים בטבע? מי דואג לשמירה על ניקיונם?
 

ברמת גן אימנו המטפלים את הפילים לקבל טיפול פדיקור )שיוף וניקוי ציפורני בספארי 
אימון הוא תהליך שבו מלמדים המטפלים את בעה"ח לבצע פעולות  כפות הרגליים(.
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מסוימות ומחזקים אותם כאשר הם מבצעים את אותן הפעולות. תהליך זה מאפשר 
בריאותם ללא צורך בהרדמה. למטפלים לתת לבעה"ח טיפולים המיועדים לשמירה על 
 בואו נצפה בסרטון אימון פילים בספארי )הציגו סרטון(.

 
גם שמירה על תזונה נכונה חשובה מאוד לבריאותנו. מהי תזונה נכונה עבורנו?  -תזונה

עלינו לאכול מזון מגוון על מנת להכניס לגופינו כמות נכונה של שומן, חלבונים, 
מחסור או עודף של כל אחד מאבות המזון עלול לפגוע פחמימות, ויטמינים ומינרלים. 

בבריאותנו. האם זה אומר שכולנו צריכים לאכול את אותם הדברים? לא, אנחנו, בני 
האדם, יכולים לצרוך גם מזון מן החי וגם מן הצומח ויש באפשרותנו להשיג את כל אבות 

לות או אלרגיה למזון המזון השונים ממגוון רחב של מזונות. במידה ויש לנו חוסר סבי
אגוזים, ביצים, גלוטן או לקטוז לדוגמא(, אנחנו יכולים להשיג את מה סוכר, מסוים )

 שמספק לנו אותו מזון, ממקור אחר.
 

מה לגבי בעה"ח? למזלם של בעה"ח בטבע, לא כולם צורכים את אותו המזון. מה היה 
יק מזון לכולם. בעלי קורה אם כולם היו צריכים לאכול את אותו הדבר? לא היה מספ

חיים שונים פיתחו התאמות לסוגי מזון שונים בהתאם לסביבת המחייה שלהם. ישנם 
 בע"ח המתמחים בסוג מזון מסוים וכאלה המסוגלים לצרוך מזון מגוון יותר. 

 בואו נבחן כמה התאמות לתזונה )הציגו תמונות של גולגולות בע"ח(.
 

מאפשרות לו להתמקד במה שמולו ולאמוד את  -לטיגריס יש עיניים בקדמת הפנים
המרחק של אותו העצם )טרף( אך הראייה ההיקפית שלו מוגבלת )איום(. הניבים 

מעידים על היכולת לקרוע בשר, אך היעדר שיניים טוחנות לא מאפשר לעיסה ממושכת 
)האם תוכלו לחשוב על התאמות נוספות של הטיגריס למזונו?  של מזון כמו עשב.

המסייעות בציד, לדוגמא. ציפורני הטיגריס מכונסות ונשלפות  חדותארוכות ויים ציפורנ
 על פי רצונו, מה שמאפשר לו התגנבות שקטה לעבר הטרף(.

 
המאפשרות לה ראייה היקפית. השיניים  -לג'ירפה לעומת זאת יש עיניים בצדי הראש

ר הניבים לא הטוחנות מעידות על היכולת ללעוס ולטחון מזון כמו עלים, אך היעד
)האם תוכלו לחשוב על התאמות נוספות של הג'ירפה למזונה?  מאפשר קריעת בשר.

לשון ארוכה וחזקה וריר צמיגי המסייעים בהתמודדות עם קוצים וגובה רב המסייע להגיע 
 לצמרות העצים(.

 
שמעיד על היכולת  בים חדים ושיניים טוחנות, מהם, נילשימפנזה יש עיניים בקדמת הפני

 לצרוך מזון גם מן החי וגם מן הצומח, ממש כמונו. שלה
חושבים שתוכלו לזהות מי אוכל מה? בואו ננסה. הציגו לילדים תמונות בע"ח וסוגי מזון 

 טורף, צמחוני או אוכל כל. -שונים. הילדים יצטרכו לנחש
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פעילות גופנית חשובה מאוד לא רק לשמירה על הבריאות הגופנית,  -פעילות גופנית

גם לשמירה על בריאות הנפש. מחקרים מוכיחים כי במהלך פעילות גופנית המוח אלא 
 שלנו מפריש אנדורפינים המסייעים לשיפור מצב הרוח, הפחתת חרדה ושיכוך כאבים.

מה לגבי בע"ח? בטבע בע"ח עסוקים בחיפוש אחר מזון, חיפוש בני זוג, שמירה על 
בעה"ח חיים בסביבה מוגנת שם ניתן להם טריטוריה והתגוננות מפני טורפים. בגני חיות 

המזון המתאים להם ע"י המטפלים. אורח חיים זה, למרות היותו בטוח, יכול להוביל 
 לשעמום שיוביל לפגיעה בבריאותם הנפשית של בעה"ח. 

 
העשרות. העשרות נועדו להעסיק מה עושים בגן החיות על מנת להפיג את השעמום? 

מתן מזון שאותו אוהבים בעה"ח באופן שמצריך מהם  את בעה"ח. רוב ההעשרות כוללות
מאמץ. חשוב מאוד להתאים את סוג ההעשרה לבעה"ח וליכולותיו. העשרה לא מתאימה 

עלולה להוביל לתסכול והעשרה קלה מדי לא תעסיק את בעה"ח לאורך זמן ולא תספק 
מתקן העשרה . בסרטון ניתן לראות פתרון לשעמום. רוצים לראות דוגמא? )הציגו סרטון(

שנבנה עבור הג'ירפות. במתקן הונחו ירקות וכופתיות מזון שהג'ירפות אוהבות מאוד. על 
ות להיעזר בלשונן הארוכה ולהצליח לאזן את ריכמנת להגיע אל המזון הג'ירפות צ

 הכדורים )בדומה למה שהן עושות בטבע(.
 

בעלי חיים שונים מסוגלים לפעולות מרשימות במיוחד, כאשר הם בריאים ובכושר, 
מ' ויותר בניתור אחד )כאשר יש לו תנופה(,  10כמובן. קנגורו יכול להגיע למרחק של 
קמ"ש )גם אם למשך זמן קצר( והקרנפית  90-צ'יטה יכולה לרוץ במהירות של יותר מ

ממשקל גופה!  850להרים משקל שהוא פי  )חיפושית הקרנף( מסוגלת להרים מסוגלת
לאלו שיאים אתם מסוגלים להגיע? בשלב זה ניתן לעשות הפוגה ולתת לילדים לבצע 

כמה ניתורים במקום? שניות?  20-כמה נפנופי כנפיים תצליחו לעשות ב -מספר תרגילים
 ועוד.

 

תזונה נכונה שמירה על היגיינה, דיברנו על כך ששמירה על בריאות דורשת  -רפואה
 ופעילות גופנית, אך מה אנחנו עושים כשאנחנו לא בריאים? הולכים לרופא. 

 
איך יודעים לאיזה רופא ללכת? בהתאם למה שמרגישים. הלא בשביל כאב שיניים לא 

בטבע אין אפשרות ללכת לרופא, מה שהופך את  לבעלי החיים. רופא אוזנייםנלך ל
ספארי ברמת גן יש רופא, לא סתם רופא. השמירה על הבריאות חשובה אף יותר. ב

הוא מטפל  -וטרינר. וטרינר )בדגש על וטרינר המטפל בחיות בר( הוא למעשה סופר רופא
במגוון מיני בע"ח ששייכים למחלקות זואולוגיות שונות ויכולים להיות מאוד שונים אחד 

בספארי יש מהשני ובנוסף הוא מעניק מגוון של טיפולים ולא מטפל רק בתחום אחד!! 
גם בי"ח לחיות בר. בביה"ח לחיות בר מטפלים לא רק בחיות הספארי, אלא גם בחיות בר 

 מהטבע הישראלי. רוצים לשמוע קצת על על הנעשה בביה"ח? )הקרינו סרטון(.
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לסיכום כל אחד יכתוב על דף פעולה אחת שאנחנו עושים כדי לשמור על  -סיכום

וירים את הדף אל מול המצלמה. כל הכבוד!! ופעולה דומה שעושים בעלי חיים הבריאות 
 )ציינו חלק מהדברים שכתבו הילדים(.

במהלך השיעור דיברנו על חשיבות הבריאות גם עבורנו וגם עבור בעה"ח. דיברנו על 
הדברים שעושים בעה"ח כדי לשמור על בריאותם וראינו מה עושים המטפלים בספארי 

 כדי לשמור על בריאות בעה"ח שחיים שם.ברמת גן 
 שימרו על בריאותכם ועל בריאותם של הסובבים אתכם.

 
 בהצלחה ובברכת בריאות טובה
  מחלקת החינוך ספארי רמת גן

 
 

 לפרטים על פעילויות ומידע נוסף
 למוסדות חינוך שיווק -גיל זמיר 

053-5214935 
gil@safari.co.il 
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