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השיעור הקרוב נדבר על משפחות בעולם החי. כמובן שגם אנחנו חלק מעולם  מהי משפחה? במהלך -פתיחה
מה זאת בכלל משפחה? בשלב  -ם למשפחות שלנו, אבל רק כדי לוודא שכולנו באותו הקוהחי, אז נתייחס ג

אפשרות נוספת היא לתת לילדים זה ניתן )בהתאם לזמן( לתת למספר ילדים לנסות לתאר מהי משפחה. 
  על דף ולהציג למצלמה )וכמובן להתייחס למה שציירו(.פחה משדקה לצייר 

 
לפי מילון אבן שושן, משפחה היא: "בית אב, הורים הציגו שקופית של הגדרה מילונית למילה משפחה. 

האם 'בית אב' אומר שבכל משפחה חייב  האם אתם מסכימים עם ההגדרה הזאת?וילדיהם ושאר קרוביהם". 
 בת להיות אם? האם כל בני המשפחה צריכים לגור באותו הבית?  להיות אב? האם במשפחה חיי

משפחות שבהן אבא מגדל את ילדיו לבד אנחנו כבר יודעים שבעולם שלנו יש סוגים רבים של משפחות: יש 
מגדלת את ילדיה לבד, יש משפחות שבהן ההורים גרים בבתים נפרדים, יש  ויש משפחות שבהן אמא

משפחות עם שני אבות או שתי אמהות, יש משפחות עם ילד אחד ויש משפחות עם הרבה ילדים. אין 
 משפחה נכונה יותר או פחות. 

בואו נכיר  הורים וצאצאיהם.* -בדיוק כמו בחברת האדם, גם בעולם החי קיימים סוגים רבים של משפחות
 כמה.

נתמקד  כמובן שאנחנו לא קובעים שזוג ללא ילדים לא יכול להיחשב משפחה, אך לצורך השיעור, אנחנו*
 .בהורים וצאצאים בעולם החי

 
אחורה ונתמקד במה שקרה קצת  רגע שאנחנו מתחילים להכיר משפחות שונות, בואו נחזור לפני -רגע לפני

מוכנים לצאת אל אוויר העולם. בשלב זה עוד נקראנו עוברים. מה צריך עובר? , עוד לפני שהיינו לפני שנולדנו
וחמצן. את כל אלה קיבלנו מאמא שלנו כשעוד היינו אצלה ברחם, בתוך הבטן במעין שק  חום, הגנה, מזון

 שנקרא 
 

)הראו תמונה(. בתוך השלייה נשארנו תשעה חודשים בערך, שם התפתחנו עד שהיינו מוכנים שלייה 

את לעולם. האם כל ההריונות בעולם החי נמשכים תשעה חודשים? לא ולא, תשעה חודשים זה הזמן לצ
 שדרוש לעובר 

של אדם להתפתח, אך הריון של שרקנית למשל, נמשך חודשיים וחצי בזמן שהריון של פילה )הארוך ביותר 
 )הראו תמונה(.  חודשים!! 22בטבע( נמשך 

)אפשר להזמין את הילדים לכתוב על דף ולהציג למצלמה(. תינוק נולד מי יודע כמה שקלתם כשנולדתם? 
ק"ג!! תארו לעצמכם כמה קשה  90במשקל ממוצע של שלושה ק"ג. גור של פיל יכול להיוולד במשקל של 

 לאמא להתנועע עם המשקל הזה בבטן.
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י שגורים של יונקי כיס והוא נקרא כך מפנכיס  לאמא קנגורו יש פתרון די מרשים לעניין. קנגורו הוא יונק

למעשה גור של קנגורו נולד לאחר הריון קצר של חודש אחד בלבד, לא לא מתפתחים ברחם, אלא בתוך כיס. 
גר'! )הראו תמונה(. הוולד )שעדיין לא רואה( נעזר בזרועותיו  0.75מפותח, בגודל של בוטן ובמשקל של 

ד לפטמה, יונק חלב ונשאר שם למשך שמונה הכיס של אמו, שם הוא נצמ תוךהקטנטנות כדי להגיע אל 
בניגוד ליונקי שלייה כמונו, )בשלב מסוים( גורי הקנגורו יכולים לצאת ולהיכנס לכיס עד  חודשים נוספים.

באוגוסט  שהם בשלים לגמרי, מה שמאפשר לאמם חופש תנועה ואף את היכולת להתחיל הריון נוסף.
 .קנגורו קטן שנפל מהכיס של אמו, והוחזר אליו במבצע זריזהיה בספארי  האחרון 

בלילה", מספר ד"ר יגאל הורוביץ, וטרינר הספארי.  23:00 -את הקריאה הראשונה קיבלתי מהמטפלים ב "
 .""הם ראו את הגור הקטנטן, בסך הכל בן ארבעה חודשים, מוטל על הקרקע

הגור היה בשלב שבו לא היה שורד מחוץ לכיס. גופו עדיין לא מכוסה פרווה והוא אמור לשהות בכיס מבלי 
 .חוצה עוד כחודש וחצי. "לכן הבנו שאנחנו חייבים לפעול, ומהר" אומר ד"ר הורוביץלהציץ ה

אליס, האם, טושטשה אך לא נרדמה שעות ארוכות. לכן הוכנס הגור לאינקובטור, ובבוקר היה ניסיון נוסף 
 .להשיב אותו אל הכיס

הכניס את הגור לכיס, חיבר אליס הורדמה שוב כשהמטפלים שלה לצידה, כדי להפחית מהלחץ. ד"ר הורוביץ 
 .אותו לפטמה שלו, וסגר את הכיס במסקינטייפ

אליס קיבלה חומר נוגד הרדמה, התעוררה, ומרגע זה המטפלים עקבו בדריכות אחר המתרחש, ושמחו לראות 
 .תזוזות בכיס, מה שאומר שההחזרה עברה בהצלחה

ו ממשיכים לעקוב ומאוד מתרגשים אם המטפלים לא היו מבחינים בנפילתו הוא לא היה שורד. אנחנ"
 מההצלחה של החזרת הגור" אומר ד"ר הורוביץ

. 
הגנה, מזון וחמצן וכל זאת לגמרי מחוץ לגוף אמו. ישנה דרך נוספת בה עובר יכול להתפתח, לקבל חום, 

הביצה עטופה בקליפה המגנה על . )הראו תמונה( עופות וזוחלים*מי מטיל ביצים?  ביצה!רעיונות? נכון. 

דרך קליפת הביצה מתרחש חילוף גזים עם הסביבה  .העובר מפני פגיעות ומכילה בתוכה מלאי של מזון
עופות דוגרים על  .חמצני עובר מהביצה אל הסביבה החיצונית-הביצה ופחמן דוחמצן חודר לתוך  ,החיצונית

ביציהם וכך שומרים על חום העובר. רוב נקבות הזוחלים מטילות את ביציהן בגומה שחפרו באדמה ומכסות 
 אותן וכך נשמר חום העובר.

 צים ודוגרות עליהן.ישנה סדרה במחלקת היונקים שנקראת יונקי ביב. נקבות יונקי הביב מטילות בי*
חושבים שאתם יודעים לזהות היכן התפתחו בעלי חיים שונים )שלייה, כיס או רחם(? בואו נבדוק. הציגו 

 לילדים חידון 'מאיפה באתי?' בשקופיות.
 

 כל ילד יכול להביא חפץ או בובה שלו מהילדות ולהראות בזום. -משימה 
 



 
 
 
 

  מחלקת חינוך
 

 

אחרי שהבנו איך מתפתחים העוברים, אפשר לעבור אל מה שקורה  -בוקר טוב עולם
בדיוק כמו כמו שאמרנו, גם בעולם החי,  מי מטפל בו?יש לו? איזו מן משפחה אחרי שמגיע צאצא לעולם. 

 :)הציגו תמונות( קיימים סוגים שונים של משפחות. בואו נכיר כמהאצלנו, 
 משפחות גרעיניות:

 -טיפול חד הורי
זכר את בו ביצים ומסתלקת כשהיא משאירה  מטילה, מעשבים שמונחים על הקרקע קן נקבת הקזואר בונה

הזכר דוגר על הביצים ומטפל באפרוחים שבוקעים תשעה חודשים עד . ולטפל באפרוחיםלדגור עליהן 
 . הוא מגן עליהם ומלמד אותם לחפש מזון. לעצמאות

האם . עצומי עיניים וחסרי אונים, גורי הטיגריס נולדים קטניםטיגריסים הם בעלי חיים יחידאים )חיים לבד(. 
. ה אותם לבדם במקום מסתור כאשר היא יוצאת לצוד מזוןמשאירמניקה אותם ו היא -מטפלת בהם לבדה

חודשים הגורים מתחילים במשחקים ובניסיונות צייד  6בגיל כשהם גדלים היא מלמדת אותם לצוד. 
 , אז הם כבר עצמאיים לגמרי.ומתחילים לצוד בעצמם רק כאשר הם בני כשנתיים

  -טיפול של שני ההורים
  .הם מקננים בחורים טבעיים בעצים גדוליםם מטפלים בגוזלים יחד. שני ההוריהבכיר  אצל הקלאו

הפתח בבוץ  הנקבה נכנסת אל החור והזוג מתחיל לחסום את ,גע שהזוג בוחר את החור הרצוי בעץבר
במשך חודש  שמביא הזכר ומשאיר רק סדק קטן. הנקבה מטילה שתי ביצים בקן ודוגרת עליהן ובלשלשת

 וחצי בערך.
. הגוזלים שבוקעים מן הביצים נשארים עם אמם בקן הזכר מביא לנקבה אוכל פעם בשעהבזמן הדגירה 

 למשך חודשיים וגם אחרי שהם יוצאים מן הקן, ההורים ממשיכים להאכיל אותם למשך חודשיים נוספים.
 משפחות מורחבות:

רק זוג אחד )האלפא( מביא  שיכולות למנות עד יותר משלושים פרטים, אך זאבים אפורים חיים בלהקות
צאצאים. לאחר ההזדווגות הנקבה חופרת מאורה ולאחר הריון של חודשיים היא ממליטה שבעה גורים 

 בממוצע. במשך 
 
 

לאחר מכן  , אךשלושת השבועות הראשונים לאחר ההמלטה הנקבה נשארת עם הגורים לבדה ומניקה אותם
ע"י כל חברי הלהקה. הגורים ובהמשך מבשר, שניתן להם  רם(חצי מעוכל )שהקיאו עבוהגורים ניזונים ממזון   

וכשהגורים בני עשרה  כל חברי הלהקה משתתפים בטיפול בגורים יוצאים מן המאורה כשהם בני חודשיים.
 חודשים הם כבר מצטרפים לציד עם כל שאר חברי הלהקה.

יכולים להיות  משפחות. בלהקה 3 סוריקטות הם בעלי חיים מאוד חברתיים. הן חיות בלהקות שמורכבות מעד
עיניהם ם כשהגורים נולדיההריון נמשך שלושה חודשים ובסופו נולדים שלושה גורים בממוצע.  .פרטים 30עד 

שהאמא מגרה אותם לעשות זאת על  ואוזניהם סגורות. הם לא מסוגלים להשתין או לעשות קקי בלי עצומות
 ידי ליקוק האיזור. 

 לפעמים בשמירה עליהם. גם חברים אחרים בלהקה עוזרים לשמור עלוהזכר לוקח חלק פעיל בטיפול בגורים 
 שבועות הגורים מתחילים לצאת מהמחילה ולהצטרף 4הגורים ולהאכיל אותם אחרי שהם נגמלים. בגיל 
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לבוגרים בשיחור המזון. הבוגרים מאכילים אותם ומלמדים אותם לצוד ולהתמודד עם 
 תו לבדם. ום" חלקית ונותנים להם להתמודד אחי "המ הם צדים להם טרף טרף.

האם גם אתם עוזרים להוריכם לטפל באחים הקטנים שלכם? האם האחים הגדולים שלכם עוזרים לטפל 
בכם? האם סבא וסבתא עוזרים להורים לטפל בכם? לשמור עליכם כשצריך? בתקופה הזו אנחנו לא יכולים 

 מורחבת לפגוש את המשפחה ה
שלנו. כולנו מאוד מתגעגעים לסבא וסבתא/דודים ודודות. הזמינו את הילדים לכתוב ברכה לבני המשפחה 

 שחסרים להם, לצלם ולשלוח להם.
 

  -אני כבר לא תינוק
 ונה שלו כשהוא היה תינוק או פעוטכל ילד מראה תמ -משימה מומלצת 

 )כדאי לבקש מההורים להכין מראש(
אחרי שקיבלנו כל כך הרבה מההורים שלנו ומשאר בני המשפחה, הגיע הזמן שנעשה גם כמה דברים 

יכולים לצוד בגיל עשרה חודשים. האם גם אתם ידעתם להשיג את מזונכם לבד בעצמינו. שמענו שגורי זאב 
חודשים? ממש לא. בני אדם בגיל הזה עדיין ניזונים מחלב ורק מתחילים לאכול מזון מוצק.  10כבר בגיל 

ם עצמאיים להורים, וחלק פחותצאצאים שונים נולדים עם יכולות שונות, חלקם עצמאיים יותר וזקוקים 
פחות וזקוקים יותר להורים. בעולם החי אנחנו משתמשים במושגים "חובש קן" ו"עוזב קן" כדי לתאר את 

מידת התלות של הצאצא בהוריו. אפרוח תרנגולת, למשל )הראו תמונה(, בוקע מן הביצה עם פלומת נוצות 
תנועה. אפרוחים אמנם זקוקים המחממת את גופו, עם עיניים פקוחות ורגליים חזקות המאפשרות לו חופש 

להוריהם על מנת שיספקו להם הגנה וילמדו אותם את מה שהם צריכים לדעת, אך הם עצמאיים יחסית 
 פורח מן הקן.  -אפרוח -ומכאן זכו לשמם

, בוקע מן הביצה עירום, עיניו סגורות ואין לו יכולת הליכה או )הראו תמונה( גוזל של נשר, לעומת זאת
ומכאן זכה  לוי לגמרי בהוריו שיאכילו אותו, יחממו אותו וידאגו לו עד שיוכל לפרוח מן הקןתעופה. הוא ת

גוזל את הזמן והאנרגיה של הוריו. -גוזל -לשמו  
בואו נראה אם אתם יודעם להבחין בין "עוזבי קן" ל"חובשי קן". נערוך חידון קצר )הציגו לילדים חידון 

 בתמונות(.
נולדים עירומים, עצומי עיניים וללא יכולת הליכה, בדיוק כמו  זאבגורי  -צאיםהתייחסו למאפיינים של הצא

 הגוזלים
הוא עוזב קן ולא זקוק לטיפול הורי כלל  -נחש נולד עם עיניים פקוחות, יכולות תנועה ויכולת חיפוש מזון 

.ברוב המינים  
יום היוולדו, מה שמאפשר לאמו חופש עגל של ג'ירפה אמנם יונק וזקוק לאמו, אך הוא מסוגל ללכת כבר מ

 תנועה.
נולדים עם פרווה, עיניים פקוחות ויכולת ללכת ולנתר, כמו האפרוחים. הם נראים למעשה ארנבת שדה גורי 

 כמו ארנבון בוגר.
 
 



 
 
 
 

  מחלקת חינוך
 

 

הוא יוצא דופן, עיניו אמנם פקוחות ויש לו פלומה, אך הוא אמור להשיג  פינגוויןגוזל של 
מאחר והוא תלוי בהוריו שיאכילו אותו ולא יכול להצטרף אליהם לחיפוש מזון, הוא את מזונו בתוך הים. 

 למעשה חובש קן.
עים לאכול לבד מהרגע הראשון. הם יניים פקוחות ויודאפרוחי קזואר בוקעים עם פלומה, יכולת ניידות וע

 עוזבי קן
ות נולדים ללא יכולת לווסת את חום גופם וללא יכולת ללכת. משך ההתפתחות תינוק -תמונה אחרונה בחידון

וההתבגרות של בני אדם ארוך מאוד נהנים להישאר ולהתפנק אצל הורינו גם כשאנחנו כבר בוגרים, עם זאת, 
יש דברים שאנחנו יכולים לעשות באופן עצמאי וכך להקל על ההורים. מה אתם עושים כדי לעזור להורים? 

ו מטלות אתם עושים בעצמכם?אל  
 

ראינו שבעולם החי, בדיוק כמו אצלנו, יש סוגים רבים של משפחות וצאצאים. ישנם צאצאים  -סיכום
עצמאיים יותר וצאצאים עצמאיים פחות. ישנן משפחות שבהן רק אחד ההורים מטפל בצאצאים, משפחות 

 שבהן שני ההורים 
ממש כמו שאמרנו ן כל בני המשפחה עוזרים לטפל בצאצאים. לוקחים חלק בטיפול ומשפחות גדולות שבה

  בהתחלה, אין משפחה נכונה יותר או פחות. כל המשפחות טובות ונכונות.
באיזה משפחה הייתי רוצה לנסות לחיות?רגע לפני שנפרדים, משחק קטן אחרון,   

 כל ילד בוחר משפחת בעלי חיים בה היה רוצה לנסות לחיות ומספר או כותב למה דווקא במשפחה הזאת....
 

 בהצלחה רבה
 מחלקת החינוך ספארי רמת גן

 
פעילויות ומידע נוסףלפרטים על   

שיווק למוסדות חינוך -גיל זמיר  
5214935-053  

gil@safari.co.il 
 

mailto:gil@safari.co.il

