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 ביקור לקראת למורה עזר חומר
  כי"התנ החיות בגן

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 בירושלים כי"התנ החיות לגן הבאים ברוכים
 טיש משפחת ש"ע
 

 המלצות כולל המידע .עצמו הסיור ובזמן החיות בגן ביקורכם את לתכנן לכם לסייע יוכל זה מידע
 .הביקור בזמן בהם שתבקרו התצוגות רוב לגבי מידע וכן המסלול לגבי

 

  :המומלץ המסלול אורך

 או ,התחתון שבמפלס בגשר החיות גן לרכבת לעלות ניתן .שעות שלוש עד וחצי כשעתיים
 מידע עם שילוט יש ,תצוגה כל ליד .מול תצוגת הפילים או נח בתיבת המסלול בהמשך לעלות

 !החיים בעלי על נוסף
 

 

 !נעים ביקור
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 !לדעת שכדאי מושגים ...ללכת שמתחילים ולפני
 
 ?בשמו כי"התנ החיות גן נקרא מדוע .1

 בארץ היום שחיים חיים בעלי ישנם .ך"בתנ המוזכרים חיים בעלי של גדול מגוון החיות בגן
 הברדלס ,הלבן והראם היעל ,הצבי ,היחמור ,והאריה הדוב את .בעבר ונכחדו חיו ואחרים
 שימור למען פועל החיות גן .הגן ברחבי לפגוש ניתן ורבים אחרים הנשר ,והצב התנין ,והנמר
החיות. השם גן החיות התנ"כי ניתן לגן על ידי מייסדו פרופ'  ובגני בטבע אלו נדירים חיים בעלי

  .אהרון שולוב, עם המעבר לגן החיות החדש במלחה שמר הגן על שמו
 

 ?הכחדה בסכנת הנמצא חיים בעל מהו .2
 היא הכוונה .ממשי קיומי באיום נמצא בעולם שעתידם חיים בעלי הם הכחדה בסכנת חיים בעלי
 ליצורים רק מתאים הכחדה סכנת המינוח .שלו שונות לאוכלוסיות ולא רק כולו למין

 שלב כשיתחיל כי סכנה יש .גדלה שאינה קבועה בכמות ועתה היא מאוד מידלדלת שאוכלוסייתם
 .ישרוד לא המין גידול בתי הרס או בלתי מבוקר צייד ,מגפה התפשטות כמו נוסף דלדול

 

 !!בסיור להתחיל אפשר ועכשיו
 

 !חשוב דבר לשכוח לא
 יפה מגן וליהנות להמשיך יוכלו שכולם מנת על הניקיון על לשמור חשוב כמה לכיתה ספרו אנא

 גם דואגים אשר ,המטפלים מן מצוין טיפול מקבלים החיות בגן החיים בעלי – כן כמו .ומטופח
 בעלי כל של בריאותם על לשמור שכדי לכיתה הסבירו !להם בדיוק המתאים במזון אותם להאכיל
 את לסכן עלול זה (מבקשים שהם נראה אם שהוא גם סוג מכל אוכל להם לזרוק אין ,כאן החיים

 ). בריאותם...

 
 :הסיאמנגים ואי המים עופות אגם את לראות תוכלו לגן בכניסה

 ניתן באגם .להנאתם בו השוחים מים עופות של רבים מינים בתוכו מאכלס המים עופות אגם

 ,שחור הצוואר והברבור המצוי הברבור ,השחור הברבור: ברבורים מיני בקלות בשלושה לצפות
 .הסלעים על נוצותיהם את מייבשים מכן ולאחר הצוללים שונים ובקורמורנים ממינים בברווזים

 השקנאים והחסידות שחלקם הגדול הובא פצוע מהטבע.  את גם לראות תוכלו
 

המין  הם הסיאמנגים .סיאמנג קופי של חיים זוג הסיאמנג קופי באי
 הם .בסומטרה ואינדונזיה החי במשפחת הגיבונים הגדול ביותר

 לשמוע ניתן שלהם החזקים הקולות את .רבה בקולניות מתאפיינים
 .תהודה כתיבת המשמש גרון של שק בזכותו רב ממרחק

 ובנוסף ,ביער מוצאים הם אותם מעלים בעיקר ניזונים הסיאמנגים
 .החי מן מזון ומעט פרחים,מפירות

 

 :לאגם מימין הנמצא הבנין – קטנות חיות ביתן
 .בהם השוכנים החיים בבעלי וצפייה שונים גידול בתי בין קצר כסיור תוכנן הקטנות החיות ביתן
האפעה,  כמו ישראל במדבריות מקומיים החיים נחשים של מיני המדברי עם מספר הגידול בית

 המדבר, יבשה צב את אחד ממיני הדגל של גן החיות, גם לראות תוכלו .הפתן והמטבעון

 נחשים של אחרים מינים ידי על מיוצג הממוזג תיכוני הים האזור .הכחדה הנמצא בסכנת
ארסי אבל מחקה את הצפע  שאינו המטבעות וזעמן הארסי הארץישראלי-הצפע כמו ישראליים

 טרופי בתצוגות מאקלים  המלוח המדברי צמח את האוכל מכרסם – וניםופסמ המוכר והמסוכן.
של  תצוגות בעולם ושתי הקטן הקוף שהוא הננסי טהמרמוס – בעולם הקטנים הקופים את תראו

 )התצוגה הראשונה(הקודקוד  לבן הטמרין ,אמריקה מדרום הטמרינים קרובי משפחתו
תניני היאור, סנאי בביתן ניתן לראות גם את  )התצוגה האחרונה(. הזהוב הרעמתי והטמרין

 ומינים שונים של דו חיים. דקלים, זיקית תימנית
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 :נוספות תצוגות 3 כמה לראות ניתן לרכבת ההמתנה בזמן
 

 סנאי קוף
 קופי קבוצות .אמריקה דרום של הטרופיים ביערות שוכנים הסנאי קופי

 קופי .הקבוצה של הבסיס את שמהוות נקבות ידי על מונהגות הסנאים
 היום סדר .ועלים זרעים ומעט וחרקים מפירות בעיקר ניזונים הסנאי
 היום רוב מכן ולאחר פירות ואכילת חיפוש היום בתחילת כולל שלהם
 כאן.היער רובדי בכל תופסים אותם הם ועכבישים חרקים לחיפוש מוקדש

 עוף בשר ,פירות הכוללת מאוזנת דיאטה הסנאי קופי מקבלים בגן
 .חרקים של תוספות לצד וכופתיות סויה

 
 אי קופי העכביש

 אוכלים הסנאי קופי .ברזיל עד ממכסיקו יער באזורי העכביש קופי של מוצא ואזור גידול בית
 כ עד של בקבוצות חיים הם .ציפורים וביצי חרקים ,פרחים ,עלים פחותה ובמידה פירות בעיקר

 .העצים בצמרות לחיים ביותר מותאמים תכונותיהם .תדיר באופן משתנה שהרכבן פרטים -30
 כיום נמצאים מהמינים חלק .חמישית כזרוע ומשמש לופתני וזנבם ארוכות ורגליהם ידיהם

 .אדם מאכל למטרות וציד גידולם בית הרס בשל הכחדה בסכנת

 
 ברדלס
 הגידול בית .החתוליים למשפחת השייך טורף הוא הברדלס
 הלא בעבר .וסוואנה מדבר נופי הוא הברדלס של האופייני

 בערבה נצפה האחרון הפרט .בישראל גם ברדלסים נצפו רחוק
 נובע " הציד "נמר :הקודם העברי . שמו  1959 בשנת

 שישמשו ברדלסים לאלף היה נהוג שבעבר מהעובדה
 אחר בריצה שהתמחה הוא טורף הברדלס .לציידים כמסייעים

 ,מרדף בעת קמ"ש 110 של מהירות לפתח מסוגל והוא טרפו
 של טרפו עיקר .בלבד קצר לזמן נשמרת זו מהירות אולם

 הברדלס של גופו .כצבאים ובינוניים קטנים יונקים הם הברדלס
 שלו החזה בית ,מוגבהות שכמותיו :בריצה להתמחותו הותאם

 אלא מתכנסים ואינם טפריי החתוליים לשאר ובניגוד ובולט גדול
 לכלבים(.לכיסיהם )בדומה  מחוץ נשארים

 

 :אפשרויות בשתי לבחור ניתן יציאתכם לאחר
 הדובים בתצוגת ולרדת הגשר שאחרי בתחנה הרכבת את לקחת .א
 והתוכים הפינגווינים תצוגות לכיוון ברגל ולהמשיך ימינה לפנות .ב

 )ישנה אפשרות לעלות לרכבת לאחר מכן(
 

 :הרגלי במסלול לממשיכים
 

 רגל שחור פינגווין
כאן כדאי להדגיש שרק מספר מיני פינגווינים  –פינגווין זה בדרום אפריקה )אזור חמים מקורו של 

שאר המינים חיים )רק( בחלקו הדרומי של כדור הארץ : בדרום אמריקה,  –חיים בקוטב הדרומי 
 .מהולנד אלינו והגיעו וכולם בשבי נולדו שבגן הפינגווינים .דרום אפריקה, אוסטרליה וניו זילנד(

 הפינגווינים את משמשות הכנפיים .לעוף מסוגל אינו אבל ,העופות למחלקת שייך הפינגווין
 ,הרגל שחור הפינגווין במים! מעופפים שהפינגווינים בעצם לומר ניתן ולכן וצלילה לשחייה
 המסוגל הקיסרי הפינגווין מחזיק בשיא אבל .מטר 130 של לעומק עד לצלול מסוגל ,לדוגמא

 למים! הפינגווינים מתחת רצופות דקות 18 עד ולשהות מטרים 600  -ל קרוב של לעומק לצלול
 .מדגים ודיונונים בעיקר ניזונים
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 תוכים
 המינים בין .בעולם שונים באזורים שמוצאם מינים עם תוכים של מרשים אוסף קיים החיות בגן

 התוכים ממיני רבים .הדקלים - וקקדו מולוקי קקדו ,יקינטונית ארה נכללים: באוסף המרשימים
 בטבע שניצודו לתוכים מקלט מקום מהווה מוצאם. הגן בארצות הכחדה בסכנת נמצאים שבגן

 הוחרמו בתצוגות המוצגים מהתוכים מקצת .חוקית לא בצורה לארץ והוברחו מוצאם בארצות
 .במסירות בגן וטופלו ,הרשויות ידי - על מהמבריחים

 
 מרכז ההדגרה הארצי לעופות דורסים 

עד  1998מרכז ההדגרה הארצי פועל בגן החיות בשיתוף עם רשות הטבע והגנים החל משנת 
התנהל מאחורי הקלעים, על מנת להעלות את מודעות הקהל לנושא החשוב  2012לשנת 

ולחשוף אותם לתהליך המרתק של הדגרת הביצים נפתחה המדגרה החדשה לקהל במרץ 
. המרכז מתמקד בנשרים אך משרת גם מינים אחרים ולאורך השנים הודגרו בו ביצים של 2012

מיני עופות דורסים שונים: בז צוקים, בז אדום, עיט ניצי, רחם, עיטם לבן זנב, עזניית הנגב ועוד. 
 בטבע וכן ממרכזי רבייה בגני חיותבעונת הקינון של הנשרים נאספות הביצים מאתרי קינון 

ברחבי הארץ. מטרת התוכנית היא להגדיל את כמות הגוזלים שבוקעת ומגיעה לכדי שחרור 
לטבע. הסיבה שאנו אוספים את הביצים היא שבמינים נדירים כל גוזל מגדיל את סיכויי ההצלחה 

של הפרויקט ובהדגרה הסיכוי לבקיעה גדול יותר בנוסף במינים רבים יש תופעה שנקראת 
הנקבה מטילה ביצה נוספת  "הטלת מילואים" שבה

במקרה של שבירת הביצה או מות הגוזל, כך ניתן להגדיל 
את מספר הביצים של הנשרים מביצה אחת בשנה 

לשתיים. גוזל אחד נשאר בידי ההורים ואילו גוזל שני 
מטופל על ידי המטפלים בשיטה מיוחדת המונעת 

החתמה. המדגרה מספקת חום )תלוי במין, בד"כ נע בין 
(, לחות וסיבובים קבועים המעלים את 35.5-37.5

הסיכויים לבקיעה ותורמים להצלחתו של הפרויקט 
החשוב הזה. הפרויקט הוא דוגמא נהדרת לשיתוף פעולה 

בין גופים "ירוקים" שונים כמו רשות שמורות הטבע וגני 
הצלת  –חיות המתאחדים למען מטרה משותפת 

 הדורסים בישראל מהכחדה. 

 
 הביצה צפריית עופות

צפריית עופות הביצה היא אחת מהתצוגות הותיקות בגן החיות והייתה חלק מתצוגות הגן 
בפתיחתו. בשנים האחרונות עברה הצפרייה מתיחת פנים וכיום היא מאפשרת להסתכל על 

עופות הביצה השונים מזוויות וגבהים שונים. הצפרייה מנסה לדמות אזורים ביצתיים בהם חיים 
של עופות מים הניזונים ומקננים בסבך השיחים והעצים. בצפרייה זו ניתן לראות מינים שונים 

, מגלן קדוש שניתן לזהותו בקלות על פי צבעו האדמדםמגלן השני מספר רב של מינים כמו 
המגלן המצוייץ  )מגלן שחור לבן( שהיה קדוש במצרים העתיקה ואף מופיע כתבי החרטומים.

ים בעולם שהיה חי הוא אחד ממיני העופות הנדיר
בעבר גם באזורנו אך נכחד ברוב אזורי מחייתו, גני 

חיות ברחבי העולם לוקחים חלק חשוב ברבייה של מין 
ראש פטיש( הוא  –)הנקרא גם האמרקופ הטגואן  זה.

מין אפריקאי הבונה קינים עצומים בגודלם בקוטר של 
הוא אחד מבעלי החיים  צוללי הביצות כמה מטרים.

משיב לטבע, הצאצאים שבוקעים בגן  שגן החיות
החיות משוחררים לטבע באזורים שונים ועד כה 

שוחררו כמה עשרות פרטים על מנת לעזור 
לאוכלוסייה הישראלית להתאושש ולהצילם מהכחדה. 

 המנדרין הסיני, סייפנים ועוד.  מינים נוספים הם
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 אלדברה צבי
 צבי .ההודי באוקיינוס קטנים איים ארבעה של קבוצה – אלדברה באיי ורק אך חיים הענק צבי

)ביחד עם מין  בעולם הגדול היבשה צב זהו .יותר ואף שנה 150 עד – חיים מאריכי הם הענק
 זכר הם הענק צבי .ג"ק 250 עד ומשקלם מ"ס140 עד  מגיע הזכרים של אורכם מאיי גלפגוס( 

 בידי בטבע להכחדתם עד ניצודו כולם אך ההודי האוקיינוס באיי שחיו דומים צבים מיני למספר
 תחום בעיקר בשל הכחדה בסכנת הם גם נתונים הענק צבי .אלו באיים שחלפו המלחים
 .המוגבל תפוצתם

 

 אדומה פנדה
 משויך וכיום הטורפים לסדרת שייך האדומה הפנדה

 בעבר כי אם ,לדביבונים קרובה ,עצמאית למשפחה
 האדומות הפנדות .הדובים למשפחת משויך היה הוא

 עשירים ביערות ,הגבוהים ההימלאיה בהרי חיות
הקרוב  המצוי מין זהו .העיקרי מזונם - בבמבוק

 מחייתו באזור היערות הרס בשל לסכנת הכחדה
 חיות ובפנדות צורך בפרווה לספק שנועד צייד ובשל
 פעילות האדומות הפנדות .המחמד חיות לשוק

 מפעילות ונמנעות היום של הקרירות ובשעות בלילה
 .חמים וימים בשעות

 
 לוטרה ישראלית

בית גידול ואזור מוצא של הלוטרה המצויה מגוון אך אבל תמיד בסמיכות למקווי מים מתוקים, 
טבעיים ומלאכותיים. אזור התפוצה של הלוטרה כולל את מרבית אירופה ואסיה דרומית פרט 

בעיקר חיות מימיות כמו  –נות לאזורים ארקטיים ומדבריים. זהו טורף קטן אשר צד חיות קט
חיים, אך גם ציפורים, ביצים, מכרסמים, חרקים, ואפילו מעט מזון צמחי. זהו -דגים, סרטנים, ודו

ידי -סף סכנה בעולם בשל הרס בתי הגידול המימיים על-העל חיים יחידאי. הלוטרות נמצאות על
, היפגעות מזיהום מקורות ידי בני האדם-בני האדם, היעלמות מיני הטרף שלה בשל ניצול על

המים, טביעה עקב הילכדות ברשתות דיג, דריסה וציד והרס בתי גידול טבעיים והפיכתם 
כמה עשרות בודדות בלבד של לוטרות נותרו עדיין בטבע בצפון הארץ. המצב  לנגישים למטיילים.

לתכנית  החמור הביא את רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע וגן החיות התנ"כי לחבור
ארוכת טווח שמטרתה להציל את הלוטרות. באופן חריג ודרמטי, נלכדו הפרטים שבגרעין הרבייה 
בטבע, והועברו למתקן ייחודי שנבנה בגן החיות באמצעות תרומות שגייסו ידידי גן החיות, לאחר 

 תמותה של הזכר הישראלי הוחלט לייבא זכר מגן חיות בנובוסיבירסק ששודך לנקבה ישראלית
שנלכדה בטבע. צאצאי הלוטרות שייוולדו בגן החיות, מיועדים לשחרור מבוקר לטבע באזורים 

 שמהם נעלמו הלוטרות ויש סיכוי לשמור על בית הגידול שלהם בעתיד.
 

 צפריית הלורים
בית הגידול ואזור מוצא של הלורים, 

ביערות וחורשים מאינדונזיה והפיליפינים, 
ה ועד לאיי דרך גיניאה החדשה ואוסטרלי

האוקיינוס השקט. בטבע הלורים אוכלים 
בעיקר צוף ואבקת פרחים. בשבי הם 

דורשים תזונה מיוחדת הכוללת תחליפי 
צוף וכן פירות וירקות מסוימים. הלורים 

חיים לרוב בזוגות, אך להקות גדולות 
יכולות להיווצר סביב ריכוזי מזון כמו 

בעונת הרבייה.  עצים פורחים וכן שלא
ים לשון מיוחדת שבקצה מבנה דמוי ללור

מברשת המאפשר להם לאסוף צוף 
ואבקת פרחים. מינים רבים החיים על 

איים נמצאים בסכנת הכחדה בשל הרס 
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בית גידולם והחדרה לאיים של חולדות, הטורפות את הלורים, ביציהם וגוזליהם. צפריית הלורים 
אדם ובעלי החיים. כדי להשיג קרבה היא אחד מהמקומות המיוחדים המדגישים את הקשר בין ה

וקשר בלתי אמצעי עם התוכים יש לספק להם כבוד והערכה ולשמור עליהם. חווית הביקור 
בצפריה מקרבת את המבקרים לבעלי החיים מתוך אהבה וכבוד. כולנו מקווים שהחוויה תוביל 

עתידם ושלומם.  לפעולה להגנה על בעלי החיים בטבע ושמירה על בית גידולם, כדי להבטיח את
 (. )כרוך בתשלום נוסףבצפרייה ניתן להאכיל את הלורים בנקטר מיוחד 

 

כדאי לרדת בתחנת הדובים ולהמשיך מכאן ברגל שכן רוב התצוגות הגדולות 
 נמצאות במפלס העליון.

 
 סורי חום דב
בחרמון הארץ )הדוב האחרון ניצוד  בצפון בטבע גם דובים לראות היה ניתן שנה -100 כ לפני עד

 ותוארה בארץ בעבר שחיה הדובים שריד לאוכלוסיית רק הם החיות שבגן הדובים (1917בשנת 
 בגלל בעיקר הנוכחית המאה בתחילת מישראל נכחדו כאמור הסורים החומים הדובים .ך"בתנ

, כיום ישנה אוכלוסיית דובים 19-כל ה לאורך שהתקיים פרוע וצייד שלהם הגידול בבתי פגיעה
באיראן, בתורכיה ובהרים של מזרח אירופה )למרות שלא ברור האם האוכלוסייה קטנה 

 ,גרעינים ,ירקות ,מפירות וניזונים כל אוכלי הם הדובים .האירופאית זהה לתת המין הסורי(
 טובים שחיינים הם הרב משקלם ולמרות בתנועתם הדובים גמישים .ובשר דגים ,חרקים ,עלים

בחודשי החורף, בעיקר באזורים הקרים, נכנסים הדובים לתרדמת  .כלל רעים לא עצים ומטפסי
חורף ובה גופם מוריד את הפעילות המטבולית של הגוף. בתקופה זו ממליטה הנקבה את הגורים 

גרם )משקלה של חבילת  250גורים. הגורים נולדים במשקל זעום  4-ל 2במאורה, לרוב בין 
דלים עד למשקל של כמה קילוגרמים, באביב הם מרגרינה(. במהלך החורף הגורים יונקים וג

ק"ג ואילו  150-יוצאים יחד עם אימם לתקופה מלאה במזון צמחי ובשרי. משקל הנקבות מגיע לכ
 ק"ג.  250-300הזכרים יכולים להגיע למשקל של 

 

 אוח

 הרריים באזורים בעיקר האוח של מוצאו ואזור גידול הגדול ביותר. בית הלילה דורס הוא האוח
 התיכון המזרח ,אסיה ,באירופה ,קרים ועד אזורים ממדבר – מגוונים אקלים באזורי ומצוקים

 אפריקה. בארץ חי בכל הארץ כאשר הפרטים בצפון גדולים בהרבה מאלה שבדרום הארץ.-וצפון
 ,גדולים עופות כגון יותר גדולים חיים-בעלי מסוגל לטרוף הוא אך קטנים ממכרסמים ניזון הוא

 בני ידי-על גידולו בית הרס אך ,טבעיים אויבים לו אין בשל גודלו כבוגר .שועלים או איילים עופרי
לפגיעה באוכלוסייה. כל הפרטים בגן הובאו כפצועים לגן החיות אך אינם כשירים  גרם האדם

 לחזור לטבע )שלט על כך ניתן למצוא בתצוגה(.

 
 אסייאני אריה
-ה המאה עד .ירושלים העיר של סמלה הוא האריה

 לעיר בסמוך האריות חיו )תקופת הצלבנים( 12
 מתושבי המקום ורבים ירושלים ובכל רחבי ישראל, 

וחששו ממנו. עדות לכך שהאריה היה נפוץ  העריכו
ומרשים ניתן למצוא בתנ"ך, זהו בעל החיים המוזכר 

שונים  שמות בשישה האריה ומכונה ביותר בתנ"ך
המתייחסים לגילו וחוזקו של האריה )כפיר, ארי, 

אריה, לביא, שחל, ליש(. האריה הוא סמלו של שבט 
רבים שבהם  מאזורים בהדרגה נעלמו האריות יהודה. 

 לאריות רבה ודרישה פרוע צייד בגלל חיו מסין ועד יוון
רק כמה מאות אריות נותרו בטבע ביער   .במופעים

מצומצם של גני חיות באירופה. גיר שבהודו וכן מספר 
 גן החיות שותף למאמצים לשמר את המין מהכחדה.
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 הפרסי הנמר
שהיה חי בעבר באזורים הרריים  הישראלי לנמר הקרובים המינים מתתי אחד הוא הפרסי הנמר

אך אלו .ובנגב יהודה במדבר נמרים  10-ל 8עדיין חיים בין  בצפון הארץ ובמרכזה. בישראל
 הרביעי הסוג הם הנמרים .הכחדה נמצא בסכנת הפרסי הנמר  מין קטן בהרבה. שייכים לתת

 אינו והוא החתוליים מבני משפחת החזקים לאחד נחשב הנמר .החתוליים ממשפחת בגודלם
 טרף לגרור להם גם מאפשר הרב כוחם .טרפם על וטיגריסים אריות עם גם להתמודד חושש

הנמר  של פעילותו .וצבועים זאבים מצד תחרות למנוע כדי עץ צמרת אל אנטילופה כמו כבד
 .במנוחה זמנם עיקר את מבלים הנמרים היום ובמהלך בלילה בעיקר מתרכזת

 
 זהוב-שחור שאגן

 הוא בו השטח תחומי את לסמן במטרה משמיע הוא אותן השאגות בשל לו ניתן השאגן של שמו
 מכיוון .מ"ק 2 של למרחק עד חי הוא שבו הגשם ביערות לשמוע ניתן האלו השאגות את .טבע חי

 את .קולות בעזרת מתקשרים הם ,הסבוך ביער השני את אחד לראות יכולים אינם שהשאגנים
 הגורים .זהובות הנקבות שחורים ואילו – הזכרים הפרווה: צבע י"ע בבגרותם לזהות ניתן המין

 .שנים 3 הבוגר לאחר הצבע את ומקבלים ,האם כמו זהובים נולדים

 
 דלק צהוב גרון

הדלק הוא טורף קטן ממשפחת הסמוריים המגיעים ממרכז ומדרום מזרח אסיה. הדלקים חיים 
ביערות ומטפסים על עצים בצורה מהירה וזריזה ומבלים חלק ניכר מזמנם על צמרות העצים ולכן 
התצוגה נבנתה עם שני מפלסים המדמים את אזור הקרקע במפלס התחתון ואזור צמרות העצים 

 מפלס העליון. שימו לב לשלטים שעוסקים בבעיות של אזור דרום מזרח אסיה. ב

 
 מנדריל

 . אפריקה מערב של הגשם ביערות שוכנים הם .לבבונים קופים הקרובים הם המנדרילים
 עלים ,פירות ,זרעים כולל המנדרילים של מזונם .פרטים מאות המונות בלהקות חיים המנדרילים

 הזכרים של שהפנים לראות תוכלו .קטנים יונקים ואפילו קטנים זחלים ,חרקים ,עצים וקליפות
 .היער בסבך התנועה בעת לקבוצה כדגל לשמש נועדו אלו צבעים .ביותר צבעוניים הדומיננטיים

הם מין פגיע  המנדרילים הדומיננטיים. הזכרים של בריאותם על גם מעידים הבולטים הצבעים
 "בשר תופעת של משני וכתוצר הגידול בתי הרס בסכנה בשלהקרוב לסכנת הכחדה. המין נמצא 

 .האזור תושבי של צרכיהם לסיפוק יער חיות צייד של וגדלה הולכת תופעה אותה היערות"

 
 שימפנזים
 ביערות החיים אדם קופי הם השימפנזים

 שבמרכז הפתוחים והחורשים הגשם
 ניזונים השימפנזים .אפריקה ומערב

ובעלי חיים שונים מפירות, עלים, חרקים 
 שימפנזים של להקות כמו עופות ויונקים.

 נצפו אך פרטים 25-ל 7בין  בממוצע מונות
 פרטים!  100  -עד  של ענק להקות גם

 אותם בכלים רב שימוש עושים השימפנזים
 למשל .לצרכיהם ומתכננים בונים הם

 צדים נמצא שהשימפנזים בטנזניה
 השימפנזים .מקלות בעזרת טרמיטים
 הרס בשל הכחדה בסכנת כיום נמצאים

 האדם חדירת בגלל יער". של "בשר צייד של קטלנית אך יחסית חדשה תופעה גידול ובשל בתי
 או כבשר מכירתם לצורך יער חיות של פראי צייד של חדשה להתפתח תעשייה החלה ליערות
שימו לב לתמונות של הפרצופים השונים של שימפנזים, בנקודה זו ניתן לדבר על  .חיים -כבעלי

שנתפסת על ידינו כמשהו חיובי נתפסת על ידי  –תקשורת בין בעלי חיים וכיצד תנועה של חיוך 
 השימפנזים כפחד. 
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 הדורסים העופות צפריית
 סלעים עיט ,שחורה דיה ,חורף עקב ,חיויאי ,נשר ביניהם :דורסים של מינים מספר זו בצפרייה

 כנפיו מוטת ,בארץ ביותר הגדול הדורס העוף הוא הנשר .בתצוגה הדגל הוא מין הנשר .ורחם
 ,וחד חזק ,גדול מקורו :היטב לכך מותאם גופו מבנה .בלבד ניזון מפגרים הנשר !מ"ס 280 היא

 תוך אל לחדור לו המאפשרת עובדה מנוצות וקרח צווארו ארוך .הפגר בעור פתח לקרוע ומסוגל
 ומותאמות ורחבות ארוכות הכנפיים .ושאריו בשר בדם המידה על יתר להתלכלך מבלי הפגר

 ,הגליל באזורי ביותר שכיח עוף הנשר היה בעבר .קילומטרים עשרות של למרחקים לדאייה
 הנשרים של מספרם החל הזאת המאה מתחילת אבל .יהודה ובמדבר הנגב , הכרמל ,הגולן
 זו כמו נשרים של שלמות אוכלוסיות ,מהיר בעיקר בגלל הרעלות והתחשמלות בקצב לרדת

גן החיות מוביל את מרכז ההדגרה הארצי של העופות הדורסים בישראל  .נכחדו שבכרמל
 ובתצוגה ניתן לראות את קיני הנשרים הפעילים בעונת הרבייה. 

 
 טרופית צפרייה

 בעלי מיני של עצום מספר כוללים הם .הארץ כדור של העשירים מהמשאבים הם הגשם יערות
 לכריתתם המוביל ,לעצים בביקוש הרב הגידול בשל רבה בסכנה כיום הנמצאים וצמחים חיים
בצפרייה שעברה מתיחת פנים בשנים האחרונות ניתן למצוא מינים שונים של  .שלמים יערות של

דו חיים, זוחלים, עופות ויונקים האופייניים לבית הגידול הטרופי. הצפרייה מעוצבת כך 
שהמבקרים מקבלים חוויה "טרופית" הכוללת גשם וערפל מלאכותי, קולות הציפורים דווקא 

מין של קרפדה הגדל למימדים מרשימים וניזון בטבע בעלי אמיתיים לגמרי. קרפדת הקנים היא 
חיים קטנים. את הצב נטוי הצוואר ניתן לזהות בקלות על פי צווארו הארוך. קלאו דו גווני הם 

עופות יער גדולים בעלי מקור גדול המגיעים מאפריקה. במעלה המדרגות תוכלו לראות את הטגו 
ייל גמדי המגיעים מיערות הגשם של דרום מזרח הארגנטיני, לטאה גדולה מדרום אמריקה וא

אסיה. הטמרינים זהובי הידיים הם קופים קטנים המגיעים מדרום אמריקה, הם נקראים גם טמרין 
מידאס, בהשראתו של המלך מידאס שביקש מגע ידי זהב. ברחבי הצפרייה עופות המסתובבים 

 בחופשיות לכן חשוב לסגור אחריכם את הדלת.
 

 אניהאסיי הפיל
 אסיה מזרח בדרום מגוונים גידול בבתי שוכן האסייאני הפיל

 45,000 -בכ כיום נאמדים ומספריו
 האפריקאי מהפיל נבדל והוא טון -5 לכ להגיע עשוי משקלו
 יותר קטנות אוזניו ,גופו מבנה כגון בולטות תכונות בכמה

 .האפריקאי הפיל נקבות כשל בולטים חטים אין שלו ולנקבות
 נקבות ידי על המונהגות משפחתיות בקבוצות חיים הפילים
 מספר המונות קטנות בקבוצות או לבדם חיים הזכרים .מנוסות
בגן החיות שתי תצוגות: התצוגה הראשונה היא תצוגת  .זכרים

הפילות הנקבות, איתן עובדים בשיטת המגע החופשי הכולל 
מגע של המטפלים עם הפילות מה שמקל על שגרת העבודה 

ומית. במסגרת העבודה הצליח צוות גן החיות בשיתוף היומי
עם מומחים מחו"ל, בהפרייה מלאכותית של הפילה תמר כחלק 
מתוכנית הרבייה של ארגון גני החיות האירופאי. תצוגת הפיל הזכר: תצוגה שנבנתה כדי לאפשר 

אך מאחורי הכולל אימון  –החזקה של פיל זכר, טדי, איתו עובדים בשיטה שנקראת המגע המוגן 
 סורג ביטחון, לעיתים ניתן לראות את אחת הנקבות מבלה בתצוגת הפיל הזכר. 

 

 ך"התנ חיות ארץ
 -אוכלי מיני לראות ניתן ך"התנ חיות ארץ של הגשר על

 לאחר לארץ שהושבו מינים או בישראל כיום החיים עשב
 הנובי היעל מצד שמאל ניתן לראות את.שהוכחדו

שלו בין הסלעים, לזכרים קרניים  הטיפוס ביכולת המרשים
גדולות, צוואר חזק ועבה וזקן ואילו הנקבות קטנות יותר 

 היחמור נמנה בתצוגה הבולטים עם קרניים קטנות.
שפרטים ממנו הובאו מאיראן ערב המהפכה  הנדיר הפרסי
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 כזיב בנחל אל שמורת ה"חי בר" צאצאים של פרטים אלו שהתרבו ב"חי בר" ושוחררו והתאקלמו
המערבי, בגן החיות התנ"כי, שהיחמור הפרסי הוא סמלו, עדר גדול ומתרבה שחלק  בגלילש

אליה.  מושב וכיום הערבה בעמק בעבר שחי הערבי הראם מצאצאיו הושבו לטבע בנחל שורק.
הראם שמותאם לחיים במדבר הוא בעל קרניים ארוכות וישרות שיש המאמינים כי הוא היווה את 

, חלק הישראל  הצביהוא   הקרן. מין נוסף שניתן לראות בתצוגהההשראה לסיפורי "חד 
 .ניתן לשחררם בחזרה לטבעמהפרטים בתצוגה הובאו פצועים לגן החיות מהטבע ולא 

 

 האפריקנית החצר
 שוכנים, האפריקאית החצר את לראות ניתן הגשר בהמשך

הדרום אפריקנית,  ירפה'הג ,השפה רחב הקרנף זה לצד זה
 .המרבו וחסידת הדישון ,היען ,הגרנט זברת ,ההיפופוטם

מבעלי החיים המוכרים ביותר בעולם,  אולי היא ירפה'הג
 חיות ירפות'הג מטרים! בטבע 6 עד להגיע יכול הזכר

 ניזונים הם אלה באזורים אפריקה. ודרום מרכז של בסוואנות
 מגיעים הם אליהם ,עצים של וענפים מעלים בעיקר

חוליות כמו  7שלמרות אורכו יש בו הארוך  צווארם באמצעות
לג'ירפה לשון ארוכה ומחוספסת היכולה להגיע   לכל היונקים.
ס"מ ומאפשרת לה לתלוש עלים קוצניים  30-לאורך של כ

מעצים שונים. על מנת לספק דם לרגליים ולצוואר הארוכים פועם בגופה של הג'ירפה לב במשקל 
כמעט שני מטרים ומיד לאחר ההמלטה יכול לעמוד על קילוגרם. הג'ירף נולד בגובה של  10-של כ

רגליו ואף לרוץ עם העדר. כדי להגן על עצמם מפני טורפים יכולים הג'ירפות לבעוט בחוזקה, 
מבוגרת )המבוגרת  היפופוטמיתשאף מסוגלת לשבור את גלגלתו של האריה. באגם המים חיה 

בלה את רוב זמנה בתוך המים. ביותר באירופה ואחת המבוגרות בעולם( בשם תמי, אשר מ
 חיים בעלי הם ההיפופוטמים .המקראי ''בהמות''ל לשייכו ונוטים בישראל בעבר שכן ההיפופוטם

 הם ובלילה במים רובצים לראותם ניתן היום במהלך .להתקיים מנת על מימית התלויים בסביבה
 8 -כ עד של ארוכים למרחקים ללכת מסוגלים ההיפופוטמים .מזון כדי לחפש המים מן יוצאים

 גופו ומבנה הקצרות רגליו למרות :מתעה של ההיפופוטם המסורבל מראהו !בלילה מ''ק
 ההיפופוטם !ויותר ש''קמ 40 של ריצה מרשימה למהירות להגיע יכול ההיפופוטם ,המגושם
 והוא נחשב בעל החיים המסוכן ביותר באפריקה. ומסוכנים בולטים בניבים מצויד הצמחוני

 כיום חיים בעולם .השפה-רחבי הקרנפים או הלבנים הקרנפים הם אצלנו שנמצאים הקרנפים

 של בודדות עשרות נותרו אחד ממין כאשר ,הכחדה בסכנת נמצאים כולם ,מינים קרנפים חמישה
 להם ונמצאת מאוד בולטת היא נדירים הם שהקרנפים לכך העיקרית הסיבה .העולם בכל פרטים

 שונות רפואיות תכונות הקרנף של לקרן כי מאמינים רבים במקומות .שלהם הקרן – האף על
 התקווה כמעט הם היום החיות גני הקרניים. להם את להוריד בשביל רק אותם צדים ולכן

 .בעולם הקרנפים של האחרונה

 
 נח תיבת המבקרים מרכז
 לכולנו המוכרת התיבה בדמות נבנה נח - תיבת המבקרים מרכז

 של לסמל רבים בעיני הפכה נח - תיבת .ילדים וסיפורי מציורי
 בהיסטוריה הראשון הטבע שומר את מסמל עצמו ונח טבע שמירת

 מחויבותו את מייצגת החיות בגן נח - תיבת של מיקומה .האנושית
 חיים - בעלי ושימור טבע שמירת לנושא החיות גן של העמוקה
 ומכילה מבקרים כמרכז משמשת התיבה .הכחדה בסכנת

 להצגת גלריה ,הרצאות ולשמיעת סרטים להקרנת אודיטוריום
 חנות ,ך''התנ וחיות הגן חיות אודות מידע המספקות מחשב עמדות ,מתחלפות תערוכות
 .ירושלים הרי של הקסום הנוף על הצופה וקפיטריה מזכרות

 
ממרכז המבקרים ניתן לקחת רכבת לתצוגת סיפורה של טיפה או תצוגת 

)תחנה סופית(. אם ברצונכם להמשיך ברגל תוכלו לראות את הפלמינגו 
 התצוגות הבאות:
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 זאבים 
בתצוגה שוכנו שלושת הזאבים "ג'ייסון" "ג'ולי" ו"ג'יין". שלושתם הגיעו לגן החיות כגורים ע"י 

אנשי רשות הטבע והגנים, לאחר שאמם נפגעה בנסיבות מסתוריות. הזאבים היפים גודלו 
עברו בתחילת הקיץ לתצוגה הנקראת "לחיות עם זאבים". התצוגה משתרעת מאחורי הקלעים והו

על דונם וחצי ויש בה בריכה, מקומות מסתור מוצלים ומרחב גדול עבור הזאבים. הצמחייה באזור 
היא צמחיה בדגש ים תיכוני ובאזור התצוגה ניטעו עצים רבים ע"י מנויי הגן, באירוע הנטיעות 

וסק בצורך למצוא את האיזון בין הפיתוח שהאדם מביא עימו לבין האחרון. השילוט בתצוגה ע
צרכיהם הבסיסיים של טורפים מרשימים כזאבים, ושבירת תדמיתם של הזאבים כ"חיות טורפות 

דימוי המלווה אותם בתרבויות רבות מאוד. בתצוגה מוצג סרטון מרשים שצולם ע"י  –ןמסוכנות" 
 אבים" הוצג לאחרונה בבתי הקולנוע.צלם הטבע משה אלפרט, שסרטו "יללת הז

 

 סיפורה של טיפה
נפתחה תצוגה חדשה  2009בתחילת נובמבר 

העוסקת כולה  -הנקראת "סיפורה של טיפה" 
בפעם הראשונה בגני חיות בישראל בבתי גידול 
מימיים מהארץ ומהעולם. המתחם החדש עוסק 

בחשיבות שמירת בתי הגידול המימיים בארץ 
לשמירת מקורות המים, ניצול  ובעולם, בהתייחס

התצוגה  נכון שלהם ושמירת בעלי החיים שבהם.
כוללת שלושה מיכלי ענק. חלונות התצוגה הם 

קוב מים בכל  16מ' )סה"כ  2מ' וגובהם  4ברוחב 
אקווריומים גדולים מוצגים בתוך  17-מיכל(. כ

גם תצוגת לוטרות המבנה ומתחת לגשר המוביל את המבקרים למפלס התצוגה. בנוסף, נבנתה 
)מדרום מזרח אסיה( ובריכת ליטוף לדגי קוי, בבריכה ששימשה בעבר את "תמי" ו"מתי" 

ההיפופוטמים. במסגרת עבודות הבניה, הותקנו לראשונה בישראל לוחות אקריליק ענקיים שיהוו 
את חלונות התצוגה של מיכלי הענק במבנה. לוחות אלו עשויים מקשה אחת, ללא צורך בתמיכה 

נאוית ים המלח ומאפשרים צפייה אחרת וייחודית בתצוגות. חלק מהמינים הבולטים בתצוגה : 
הוא מין אנדמי למעיינות מסביב לים המלח, מין זה פגיע מאוד בשל התייבשות וזיהום של בית 

הם דגים בעלי ריאות מדרום אמריקה, אפריקה ואוסטרליה אשר יכולים לחיות דגי ריאות גידולו 
ם ולעבור ממקווה מים אחד לשני, בתקופות של יובש מתחפרים הדגים ויכולים לשרוד מחוץ למי

הם קרובי משפחה של  טריגוניםבמעין תרדמה במשך כמה חודשים עד שיחזרו הגשמים. 
הכרישים שחיים על קרקעית נהר האמזונס וקרובי משפחתם חיים גם באוקיינוסים ובימים. כולם 

 אסיאתיות.  סוסני ים, אלמוגים ולוטרותהשונות יחד עם  חלק מהדגים שמוצגים בתצוגות
 
 

 תצוגת התנינים
תצוגת התנינים היא המשכה של תצוגת סיפורה של טיפה ומציגה את התנינים השוכנים במים. 

התנין הוא בעל החיים הראשון הנזכר בתנ"ך ובעבר חיו בנחלי הארץ. התנין האחרון ניצוד בנחל 

תנינים בתחילת המאה העשרים. תנין היאור הוא מין גדול )המין השני בגודלו במשפחה( המגיע 

מטרים וטורף בעלי חיים גדולים כזברות ואנטילופות. התנין נפוץ במקווי מים  4-כ לאורך של

ונהרות באפריקה ונחשב מין מרשים ומעניין. תצוגת התנינים היפה ורחבת הידיים נמצאת סמוך 

תנינים זכרים גדולים.  3לתצוגת "סיפורה של טיפה". בתצוגה בריכה גדולה ומתחם בו שוהים 

ר, "קלארנס" הוא תנין בעל סיפור ייחודי, שגדל באילת. כש"קלארנס" הגיע אל התנין הגדול ביות

התצוגה, הוא הפך, כמעט באופן מיידי, לתנין הבכיר מבחינת המדרג החברתי. במתחם המקורה 

 חימום המתאים גם לימי החורף הירושלמים. 

 

 אמריקה דרום חצר
 בדרום שונים גידול בתי המייצגים מינים חמישה יחדיו שוכנים אמריקאית - הדרום בתצוגה
 ,האנדים בהרי אחד מארבעת מיני הגמלים של דרום אמריקה ומוצאה הויקוניה :אמריקה
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והקפיבארה   הגדול עם האף הארוךהטפיר  ,הארגנטיניים הפמפס היא מכרסם ממישורי המרה 
או הננדו הוא קרוב משפחתו  ריאהסבוכים. ה טרופיים המגיעים מאזורים המכרסם הגדול בעולם

, זהו מין המגיע מכל פקארי הצווארוןמין דרום אמריקאי נוסף הוא   הדרום אמריקאי של היען.
 רחבי דרום אמריקה, הפקארי אומנם קרוב לחזיר אך שייך למשפחה נפרדת. 

 

 התחתון תצוגת העולם
 ,במתחם .ומתחתם הקרקע לפני ומתחת מעל השוכנים חיים בבעלי העוסקת מיוחדת תצוגה

 גובה"ב ממש והנובחניות הסוריקאטות את ולראות מיוחדות במחילות לזחול הילדים יוכלו
 חיים בעלי של לעין נראה הפחות עולמם את לראות המבקרים יוכלו מיוחד חושך בחדר .העיניים
כמו החולד הערום שמבלה את כל חייו מתחת לאדמה במערכת מסועפת של   נחבאים מיוחדים

, דג עיוור החי במערות חשוכות ללא טטרה מקסיקניתמחילות. בתצוגה גם מינים נוספים כמו 
 אור. 

 

 והאמפיתיאטרון הפסלים גן ,לילדים החיות גן
 ''נח תיבת'' - הפסלים גן .היציאה לכיוון החזרה לפני חופשית בפעילות מה זמן לבלות ניתן כאן

 פסלים .ב"מארה פאל סנט - דה ניקי והפסלת מאיטליה בוטה מריו האדריכל ידי על תוכנן
בגן החיות לילדים מגוון  .כאמפיתאטרון המשמשת שקועה תיבה מקיפים חיות בדמות מרהיבים

את חלק מבעלי החיים ניתן  עיזים, כבשים וחמורים, תרנגולות וצבים.מינים מבוייתים כמו 
שהם סוסים קטנים שפותחו כדי לעבוד  סוסים מיניאטורייםללטף. בגן החיות לילדים יש גם 

במכרות, כיום הם נחשבים כחיית מחמד והסוסים שלנו בגן הובאו מארה"ב. בצד השמאלי של גן 
בעלי חיים שונים ושני "בתים חיים" שמאפשרים מגע קרוב עם  סוסי הפוניהחיות לילדים נמצאים 

קטנים כמכרסמים, זוחלים ועופות )בתיאום מראש ורק בליווי מדריך או עובד(. בגן החיות לילדים 
 ניתן לאכול במדשאה, לשחק בגן המשחקים וכן ללטף בעלי חיים הרגילים למגע אדם. 

 

 תצוגת "החלום האוסטרלי"
 שמאפיינים החיים מבעלי מעט נפגוש כאן
 תראו הזוחלים מן .והסביבה אוסטרליה את
 הוא בו שהמיוחד - המזוקן החרדון את

 את ובמיוחד גופו את המעטרים הקוצים
 הלשון - לשון כחול חומט וגם ...ראשו

 גורם כמעין משמשת החומטים של הכחולה
 בשאר וכמו טורפים של להרתעה מפתיע

 חישה כאיבר משמשת היא הזוחלים מיני
 .הריח חלקיקי את הקולט
 הפודרגוס את העופות מבין לראות תוכלו

 פעיל זה מין .לאוסטרליה ייחודי מין ,ינשופי
 וגם מחרקים בעיקר ניזון והוא לילה

 ממארב צד הוא אותם קטנים מחולייתנים
 הפודרגוס עצמו מסווה היום במהלך .תחילה הרגליים באמצעות דריסה -לינשופים הדומה בצורה

 של זילנדי-ניו מין הוא הקיאה .עצים לגזעי בסמוך תזוזה ללא לעמוד ונטייתו צבעיו באמצעות
 המזון הרגלי בשל בעיקר נודעו הן .הדרומי האי של והקרירים ההררים באזורים השוכן תוכי

 שאר כמו ופרחים זרעים ,ירקות ,פירות לצד קטן טרף באכילת בוחלים ולא כל אוכלי הם :שלהם
 ,היונקים מבין .ומעניין מורכב חברתי מבנה בעלות ,מאוד אינטליגנטיות הקיאות .התוכים מיני

 אוכלים הפירות עטלפי .לילה פעילי ,יונקים הם עטלפים .הראש אפור פירות עטלף את תראו
 זרעים ומפיצים כמאביקים נחשבים הוא ולכן שלמים ופרחים צוף ,אבקנים גם אך פירות בעיקר

 .הכחדה בסכנת נמצא הראש אפור העטלף .מקומיים צמחים של רבים למינים ביותר חשובים
 בעטלפים שפוגע באוסטרליה האדם אוכלוסיית מהתפשטות נובעות להכחדה העיקריות הסיבות

 בדרך ישירה פגיעה ידי ועל מכוונות לא הרעלות ,שלהם הגידול בתי הרס ידי על עקיפה בדרך
 שהיא מוכר מקבוצה הוא מין קנגורו אפור מזרחי העטלפים כמזיקים. של והדברה צייד של

 כולם( לא רובם )אך מתאפיינים הכיס יונקי .הכיס יונקי -באוסטרליה מכל יותר המוכרת
 את ומבלים ,קצר הריון לאחר נולדים הגורים .הנקבה בגוף ,חיצוני רחם מעין ,כיס בהיווצרות

בגן החיות קבוצת קנגורו מתרבה ופעמים  .אמם בכיס שנה גיל עד הראשונים ההתפתחות חודשי
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, עוף גדול וצבעוני הקרוב קזואררבות ניתן לראות גורים בכיסים. בחצר גם ניתן לראות את ה 
גינאה החדשה. הקזואר ניזון מפירות, גרגרים -ליען וחי ביערות הגשם של צפון אוסטרליה ופפואה

ציפורן חדה ברגלו היכולה לגרום לפציעות  ובעלי חיים קטנים ויכול להתגונן מפני טורפים על ידי
 קשות. 

 

 פלמינגו
 בגווני הפלמינגו של המרשימים צבעיו .רבים על האהוב ,הססגוני הפלמינגו שוכן הפלמינגו באגם

 להוסיף נוהגים בירושלים החיות בגן .אדומים בפיגמנטים עשיר מזון אכילת של תוצאה הם ורוד
 –בגן שני מינים  .וחזק עשיר יהיה נוצותיהם שצבע כדי ,טבעי פיגמנט הפלמינגו של למזונם

הפלמינגו המצוי שהוא הגדול והורוד יותר, מין זה מזדמן גם לישראל ואף מקנן בבריכות המלח 
ליד אילת. הפלמינגו האדומים יותר שייכים למין הנקרא "פלמינגו קריבי" או "פלמינגו אמריקני" 

 יים. המגיעים ממרכז אמריקה והאיים הקריב
 

 סומאטרי טיגריס
 פני על משתרעת התצוגה .ביופייה וייחודית נרחבת טיגריסים תצוגת כי"התנ החיות בגן

 למסתור הסומאטריים הטיגריסים את המשמשים אזורים של מגוון וכוללת וחצי דונם של שטח
הטיגריסים הסומאטריים  .דשא ומרחבי מצוקים ,שיזוף משטחי ,ומפלים בריכות – ולמשחק

פרטים  300-נמצאים, כמו רוב תתי המינים של הטיגריסים, בסכנת הכחדה ובטבע נותרו מהם כ
לאחרונה נבנתה   .בסומטרה בתי גידול ממגוון אקזוטיים דגים במתחם מוצגים ,בלבד.בנוסף

בעל החיים בעל שם  – מונטיאק הציציתתצוגה קטנה הצמודה לתצוגת הטיגריס ומציג את 
מפואר זה, הוא אייל קטן ונחבא אל הכלים, השוכן בסבך הג'ונגלים של דרום מזרח אסיה. למרות 

שהוא צמחוני, הוא בעל ניבים, וציצית על ראשו. מונטיאק הציצית חולק את בית הגידול עם 
אפיינים את הטיגריס הסומאטרי ואף מהווה במקרים רבים את טרפו של הטיגריס. השינויים המ

בית גידולם, כריתת היערות וצמצום שטחי המחיה של המינים השונים, מאיימים על המונטיאק 
ועל הטיגריס כאחד. לכן, בחרנו לשכן את המונטיאק קרוב אל הטיגריס בתצוגה צמודה. גם 

 הטיגריס וגם המונטיאק נמצאים בסכנת הכחדה. 
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 .הביקור מן שנהניתם מקווים אנו
 להתייעל להמשיך שנוכל מנת על שאלות מספר על לענות תוכלו אם נשמח

 .החיות גן בקופת זה דף השאירו אנא. החינוך בפעולות
 

 כיתה ____________________ ס"ביה שם .א
 

 __________________ הביקור תאריך _____  .ב
 

 
 ?זה עזר חומר קיבלת מתי .ג

 __ הסיור ביום ___ מועד מבעוד
 

 ?הסיור מסלול בתכנון עזר זה עזר חומר האם .ד
 __לא __ כן
 

 ?הסיור בזמן בחומר השתמשת האם .ה
 __ לא __ כן
 

 ?הסיור של חינוכי – הלימודי התוכן את העזר חומר שיפר מידע באיזו .ו
 __ הרבה __סבירה במידה __ מעט

 
 . כאן זאת ציינו אנא, העזר חומר לשיפור הצעות יש אם .ז

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

 ,רבה תודה
 !!כי"התנ החיות בגן שוב ולהתראות


