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 '(דק 10) ��  וכזב שקר או ��אמת ויציב  :משחק פתיחה
  -היגד+ משתפים מסך ומציגים לתלמידים תמונות במצגת כללי המשחק: 

 שקר או(  reaction��)האם ההיגד הוא אמת ויציב  במהירותהתלמידים צריכים להגיב 
 (reaction ��)  וכזב

בגרסאות זום חדשות יש יותר תגובות אך בגרסה הבסיסית יש רק שתי  -שימו לב *
 יש לבחור את התגובות לפי הגרסה איתה עובדים הילדים. תגובות

 
 היגדים: 

הפינגווינים  -אמת ויציב . הפינגווינים מחזרים אחד אחרי השני - תמונה של פינגווינים .1
בתמונה עוסקים בגרומינג ומסרקים אחד לשניה את הנוצות כחלק מתהליך החיזור 

  .ההדדי ביניהם
והתנוחה ! זהו טיגריס, זה כמובן אינו נמרנתחיל מכך ש -שקר וכזב? הנמר רוצה לטרוף .2

שהבחין בריח מרים את ראשו ומפשיל את  בעל החיים, הזו נקראית תגובת פלהמן
זאת על מנת לאפשר למקור הריח , שפתיו לאחור ולעיתים אף עוצר את נשימתו לרגע

הוא בעצם לא ממש מעביר . להגיע אל איבר יעקובסון הנמצא בחלק העליון של הפה
  ?או אולי דווקא משהי, מסר אלא מקבל המסר של משהו אחר

אין . הגדרה מעניינת כי היא הגדרה אנושית? נה מתרגשהפיל בתמו - תמונה של הפיל .3
הפיל . ספק שהפיל מביע רגש כלשהו אבל התגובה ותנועות הגוף שלו הן של תוקפנות

 (הייתי מקבלת את שתי התגובות… )חשוב לזכור שגם כעס או חרדה הן רגש. תוקפני
נמלים מתקשרות בעיקר באמצעות תקשורת ! שקר וכזב – נמלים אינן יכולות לתקשר .4

 נחזור לזה בהמשך. ריח
בתמונה הזאת צפוי שכל הילדים  -אמת ויציב ? הכלב רוצה לשחק - תמונה של הכלב .5

  .לא תוקפן, ידעו שהכלב רוצה לשחק
חשיפת שיניים מעידה , הוא לא מחייך -שקר וכזב ? האם הוא מחייך - תמונה שימפנזה .6

 .איום, ת או פחדעל תוקפנו
אין לנו שום רפרנס או דרך לדעת . אנחנו לא יודעים? האם הוא מפחד -תמונה של דג  .7

זה רק אומר שאנחנו לא בהכרח יודעים , זה לא אומר שאין לו תחושות. לפי התמונה
  .לזהות אותם

 ניתסקראו , מאושר תמתמוגגהיא בהחלט לא נראית  –אמת ויציב  ?תהכועס ההילד .8
  ...ימים 10בבידוד ביתי כבר  תנמצאשהיא יכול להיות . משעור הזום

המוח האנושי .... האמת שאין שום אינדיקציה בתמונה למצב רוחן ?שמחהצפרדע  האם .9
  ….כרמז לשמחה Dשלנו רואה בפה פעור בצורת 
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 זה בעיקר בגלל שאנחנו יותר? למה יותר קל לנו לדעת מידע על כלבים מאשר על שימפנזים
הכי קל לנו להבין הבעות ושפת גוף של בני . מכירים אותם מחיי היום יום שלנו, קרובים לכלבים

 אנחנו, הילד, המין שלנו
קל לנו לזהות שפת גוף של בעלי חיים שנמצאים בקרבנו . זה טבוע בנו, לא צריכים ללמוד את זה

ילד חושף שיניים בדומה שימו לב שגם ה. מעניין לראות את התגובות לגבי השימפנזה. כמו כלב
כלומר , בני האדם הם כנראה המין היחיד שחושף שיניים כשהוא רוצה להביע שמחה. לשימפנזה

אפשר , כרגע אין למדע תשובה חד משמעית? מעניין לחשוב למה זה התפתח ככה. מחייכים
 .להפוך את זה לדיון או להשאיר בתור שאלה פתוחה

  
זה בעיקר בגלל שאנחנו יותר ? לבים מאשר על שימפנזיםלמה יותר קל לנו לדעת מידע על כ

הכי קל לנו להבין הבעות ושפת גוף של בני . מכירים אותם מחיי היום יום שלנו, קרובים לכלבים
 אנחנו, הילד, המין שלנו

קל לנו לזהות שפת גוף של בעלי חיים שנמצאים בקרבנו . זה טבוע בנו, לא צריכים ללמוד את זה
שימו לב שגם הילד חושף שיניים בדומה . מפנזהיין לראות את התגובות לגבי השמעני. כמו כלב

כלומר , בני האדם הם כנראה המין היחיד שחושף שיניים כשהוא רוצה להביע שמחה. לשימפנזה
אפשר , כרגע אין למדע תשובה חד משמעית? מעניין לחשוב למה זה התפתח ככה. מחייכים

 .תור שאלה פתוחהלהפוך את זה לדיון או להשאיר ב
 

 תוכן המצגת:
 במהלך חייהם בעלי חיים מעבירים מסרים מגוונים זה. היום נדבר על תקשורת בטבע

 ,הילד כועס, הכלב רוצה לשחק, או איום, הפיל מראה תקופנות? אילו מסרים ראינו בתמונות. לזה
 . השימפנזה מפחד או מאיים

 
 :רכיבים 3על מנת שתתקיים תקשורת צריכים להיות 

 מוען/מוסר/המשדר 
  המסר –המידע המועבר 
 הנמען/הקולט/מקבל המסר 

אך אין מישהו , אם יש שולח המעביר מסר; בלי שלושת הרכיבים האלו לא תהיה תקשורת
באותו אופן אם מי שהמסר מכוון אליו לא יכול . לא התקיימה תקשורת, שמקבל את המסר

לדוגמה אם ננסה לדבר עברית עם אדם שלא . תקשורתלא תהיה , לקלוט אותו או להבין אותו
איך הייתם מנסים לתקשר עם אדם שלא . לא נצליח לתקשר באמצעות הדיבור, מבין את השפה

 ?ואתם לא מבנים את שלו, מבין את השפה שלכם

או אפילו ציור , הבעות פנים, במקרה כזה נשתמש לרוב בתקשורת חזותית בצורה של שפת גוף
 .להעביר את המסרבשביל לנסות 

תראי ? )מה המסר, (הנקבה? )קולט המסר/מי הנמען, (הזכר? )המוסר/מי מוען: בתמונה הבאה
 !(תעשי לי אפרוחים, כמה מרשים ומוצלח אני
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 :קיימים שני סוגי תקשורת עיקריים

 תקשורת תוך מינית .1
 תקשורת בין מינית .2

תלוי אם  –לא ידוע ? מתקשריםהאם הם  ?האם הקרנף וההיפופוטם חברים: אמת או שקר*
או שניהם סתם ? כ"האם אחד מהם ברח אח ?עובר מסר והאם המסר משפיע על התנהגות

 ?המשיכו בדרכם

יכולה  -תקשורת כזו . המתקיימת בין פרטים השייכים לאותו מין ביולוגיתקשורת תוך מינית 
שיתוף  לצורך, איםלקשר בין הורים וצאצ, לחיזוק קשרים חברתיים בקבוצה, לשמש לחיזור

ככל שהמבנה החברתי מורכב . אזהרה מפני סכנות ועוד, לסימון טריטוריה, פעולה בהשגת מזון
  .כך יהיו המסרים המועברים בין הפרטים מורכבים יותר, יותר

תקשורת זו יכולה לשמש . תקשורת המתקיימת בין פרטים השייכים למינים ביולוגים שונים
צמחים (לצורכי רבייה  ’לצורך יחסי הדדיות), צבעי אזהרה, גודדותהת(למשל בין טורף לנטרף 

אין חשיבות לזיהוי הפרט , רוב יותר כללים מסרים אלו יהיו. לאזהרה מטורפים ועוד), וחרקים
 המתקשר

 . תשובה מיד ?האם מתקיימת בתמונה תקשורת או לא :אמת או שקר*

, הפתוח אוכלים ליד אותו אזור האכלהמינים שונים של בעלי חיים בשטח  :משמאל: בתמונה
התקשורת . באותו יום וחולקים את בית הגידול שהוא השטח הפתוח בזכות הכללים הלא כתובים

ין מטפלים ובעלי החיים שלהם מחייבים אותם בתקשורת בין בגם ביחסים : מימין. הבין מינית
עם נמר מבעד " משוחחת, "ראשת מחלקת טורפים בספארי, שלי: בתמונה. מינית והבנה הדדית

 . לחלון

כימית ודרך , קולית, חזותית: מסרים עוברים בארבע דרכים עיקריות ?כיצד עוברים המסריםה
 .ריח ומישוש, שמיעה, ראיה: ונקלטים באמצעות החושים - מגע

בשביל שתתקיים . על ידי קליטה של קרני אור, נקלטת באמצעות חוש הראייה: תקשורת חזותית
ועל כן היא לא יעילה באזורים , חזותית צריך להיות קשר עין בין משדר המסר לקולטתקשורת  -

 מינים שונים קולטים טווחים שונים של קרני אור. סבוכים וחשוכים כמו יערות או מחילות
 ולכן נמצא, לציפורים ראיית צבעים טובה. ובהתאם לכך תהיה מידת השימוש בתקשורת חזותית

 רוב היונקים לעומת זאת לא מבחינים בהרבה; ם בעלי צבעוניות גבוהההרבה מינים של ציפורי
 תקשורת חזותית יכולה. ובהתאם התקשורת באמצעות צבעים לא מפותחת אצלם, צבעים

 אצל יונקים קיימות גם הבעות; על ידי שפת גוף, אך גם בהתנהגות, להתבטא בצבעים ובצורות
מעמקי האוקיינוס חיים יצורים המייצרים אור מעניין לדעת ב. פנים והן חלק חשוב בתקשורת

ייתכן שתקשורת באמצעות ייצור , ומכיוון ששני שליש מכדור הארץ מכוסה באוקיינוסים, בגופם
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גם תנועות גוף הם סוג של תקשורת , לא רק צבעיםאבל . הארץ אור היא הנפוצה ביותר על כדור
שפת גוף של בני אדם ? צה לשחקאו הכלב שרו? זוכרים את הילדה הכועסת: למשל. חזותית

שפת גוף של כבלים וחתולים . או לומדים להבין כשאנחנו תינוקות, אנחנו מבינים באופן טבעי
, והרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו מבינים. )כי אנחנו חיים איתם, אנחנו מבינים יחסית טוב

לגבי חיות ( ול שורטאבל בעצם טעינו במסר ואז אנחנו לא מבינים למה הכלב נושך או החת
 .לא תמיד שפת הגוף היא כזאת ברורה. אחרות

 –באמצע , לחיזור או לאיום יענים בתקשורת חזותית באמצעות תנועה וריקוד –ימין  : בתמונות
קוף מנדיל צבעוני בעל חזות שלא ניתן  –משמאל , בעלת ציצית מרשימה, ור מיטשל'קקדו מייג

 ות הפנים ושפת הגוףהן בצבעיו והן בהבע, לעמוד בפניה

מסר קולי יכול . מועברת באמצעות גלי קול ונקלטת באמצעות חוש השמיעהתקשורת קולית 
 לכן לתקשורת קולית יתרון בתנאי ראות, להגיע למרחקים גדולים ולעקוף מכשולים פיזיים

 מהירות הקול במים גדולה יותר מאשר באוויר וניתן לראות דוגמאות לתקשורת קולית. לקויים
 )חזק או חלש(קולות נבדלים זה מזה בעוצמתם . מפותחת ביונקים ימיים כדוגמת הדולפינים

 עוצמת הקול ותדירותו יכולות להעיד על מימדי הגוף ורמת). קול גבוה או נמוך(ובתדירות שלהם 
 ביונקים לרוב ישנה התאמה בין גודל בית החזה: קול נמוך מעיד על גודל הפרט. הלחץ של הפרט

 .ככל שהפרט גדול יותר הוא יכול להשמיע קול נמוך יותר. והצוואר לתדירות הקול) הריאותנפח (
 –לא ניתן . בנוסף כאשר זכרים משמיעים קריאות חיזור קול נמוך יותר מעיד על כך שהם רגועים
 מחקרים. להשמיע קול נמוך כאשר אנחנו לחוצים כי אז השרירים בגרון ובבית החזה מתכווצים

דוגמאות לשימושים שונים  .אדם הראו שנשים נמשכות יותר לגברים עם קול נמוךעל בני 
בין הורים (בקשת מזון , טריטוריאליות -קריאות , קולות אזהרה, בתקשורת קולית קריאות חיזור

הקולית היא ערוץ מרכזי בתקשורת בין בני  והתקשורת, בני האדם פיתחו את השפה). וצאצאים
ופי סיאמנג מפורסמים ביכולת השירה שלהם הנשמעת למרחקים אדירים ק: מימין: בתמונה אדם

משמאל . ניתן לראות בתמונה את תיבת התהודה של הזכר בגרונו. ביערות של דרום מזרח אסיה
מגיע גם הוא מדרום מזרח אסיה וגם לו תיבת תהודה מרשימה המהווה מעיין , קלאו בכיר –

 . קסדה מעל המקור

 -או האיבר הוומרונזאלי(באיבר יעקבסון באף ו, באמצעות חוש הריחנקלטת  כימיתתקשורת 
בעל החיים יכול לשחרר את חומרי הריח בצורה נדיפה  .הקיים אצל חלק מהיונקים והזוחלים

או להפרישם ישרות על הקרקע ועל עצמים ), פרומונים למשל הפצה של(לאוויר או למים 
יתרונות התקשורת הכימית השימוש בחומר הריח  ).בשתן למשל סימון טריטוריה(שונים בסביבה 

הוא זול מבחינה אנרגטית גם מפני שמספיקה כמות זעירה שלו וגם מפני שחומרים אלו הם לרוב 
ולכן , חומר המסר יכול להישאר זמן רב היכן ששוחרר .תוצרי לוואי של תהליכים מטבוליים בגוף
החסרונות  ).למשל סימון טריטוריה(המסר בזמן קבלת  משדר המסר לא חייב להיות נוכח באזור

לאחר ששוחרר . בתקשורת כימית המסר עובר לאט יותר בהשוואה לתקשורת קולית או חזותית
למשל ריח (נכון  ולעיתים מסר כימי עלול להגיע למקום הלא, אין שליטה מי יבחין בו, חומר הריח

, פחות ספציפי מבחינת הזמן בנוסף מסר כימי). הנועד למשוך נקבות עלול להגיע גם לטורף
תקשורת  ).ואולי הוא כבר לא רלוונטי(ישנם מקרים בהם המסר נשאר זמן רב לאחר הסימון 

 .מציאת מזון ועוד ,התקבצות, אזהרה, סימון טריטוריה, כימית משמשת בהעברת מסרים של חיזור
, נמלים. חמסמנות הודעה באחת מתחנות הריח בשטח הפתו, אמא וגורה, קרנפיות: בתמונה
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מצאת : שני כללי אצבע חשובים אצל הנמלים –משתמשות בתקשורת באמצעות פירומונים 
 . ולכי תמיד היכן שהריח הוא החזק ביותר, תפרישי ריח אוכל

, ליקוק), גרומניג(קופים  -לדוגמא סירוק הדדי אצל . באמצעות חוש המישוש -תקשורת מגע
 .מהחיזור ת על השריון בצבים כחלקנקישו, סירוק נוצות אצל עופות, התחככות

 

 מושג שטבע האתולוג יאקוב וון אוקסל המתייחס לנקודת המבט ?מה זה אומוולט
 הסובייקטיבית שיש לכל יצור חי על העולם. אנו בני האדם נוטים להשליך את הדרך שבה אנו

 העולם תופשים וקולטים את העולם גם על שאר בעלי החיים, אך שלא בצדק. כל יצור קולט את
 באמצעות החושים שלו, ומכיוון שהתפיסה החושית שונה בין מינים שונים, כך כל מין חווה את
 העולם בצורה שונה. כל בעל חיים קולט רק חלק ממגוון הגירויים שבסביבה, בהתאם ליכולת או

 למגבלות של איברי החושים שלו. המידע הנקלט מעובד במוח ליצירת תמונת העולם החושית
 דית (אומוולט) של בעל החיים. הזאב קולט את העולם בעיקר באמצעות חוש הריח, בעודהייחו

 העטלף מתמצא במרחב באמצעות חוש השמיעה. האומוולט מגדיר ומגביל את יכולת התקשורת
 והתגובה של בעל החיים. כיוון שבעלי חיים (ובתוכם בני האדם) יכולים לחוות את העולם רק

 ניתן לפרוץ את גבולות האומוולט (כלומר לעולם לא נוכל להרגיש איךמנקודת המבט שלהם, לא 
 .)כלב, נשר או דג חווים את העולם

  '(דק 5-7כ )פעילות הפגתית לסיום במידה ויש זמן ל/  משחק סיכום
  /https://jamboard.google.comלוח  פתחו מראש

 לו שיש מי כל כי הבסיסית ההגדרה את לשנות ודאגו  shareהעתיקו את הכתובת בכפתור 
תוח כדי פ הזום את השאירו - זום של ט'הצ דרך לתלמידים הקישור את שלחו. לערוך יכול קישור

  .ם מבלי לשתף עדין'שתוכלו לדבר ועברו למסך הג
 

/ בתמונות , כתובות מסר ללא מילים/ משפט / התלמידים יכתבו חידה  :משימת התלמידים
  .י בלבד'אימוג

תומך בחיפוש תמונות  ם'הג)את התמונות יכולים התלמידים לצייר או על ידי הוספת תמונות 
  .או לכתוב את המסר כחידה( בעברית

 לכולם או למשהו ספציפי שצריך לגלות מי הוא –החידה צריכה להיות מכוונת נמען 
לפענח את  -להעביר לתלמידים כמשימת המשך  - PDFאת עמוד החידות ניתן להוריד ולשמור כ 

  .המסרים של האחרים
 . הכי חשוב שהנמען יבין את המסר שלכם –זכרו 

 
 

 בהצלחה ובברכת בריאות טובה
 מחלקת החינוך ספארי רמת גן

 
 לפרטים על פעילויות ומידע נוסף

 למוסדות חינוך שיווק -גיל זמיר 

https://jamboard.google.com/
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053-5214935 
gil@safari.co.il 
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