אתאגרקר
בפ
מטיילים ומכירים את פארק הרצליה

שלום ילדים,

אני אילנית ,אני גרה בפארק הרצליה וזו
חוברת הפעילות של הפארק המקסים שלי.
רוצים לפגוש אותי ולהכיר עוד חברים מיוחדים?
קחו את החוברת ,מלאו את המשימות
המעניינות ויחד נבלה ונכיר את הפארק
לאורכו ולרוחבו.

דבר מנהלת הפארק
פארק הרצליה הוא שכיית חמדה נפלאה המאפשרת למבקרים בה מגע ישיר
עם טבע וסביבה בלב העיר הרצליה .לצד משימות התפעול והתיחזוק השוטף
את הפארק ,אני רואה חשיבות גדולה בהטמעת ערכי הקיימות בו ובחיבור
הקהילה אליו .חוברת זו ,הינה חלק מהפעילות החברתית-סביבתית אותה אנו
מקדמים בפארק ועצם היותה יוזמה קהילתית שבוצעה על ידי תושבים מתנדבים,
מעידה על מימוש הערכים הללו.
אני קוראת לכם תושבי הרצליה ,להמשיך ולבלות בפארק וליהנות מהייחודיות שלו
ובד בבד לשמור עליו כי הוא הריאה הירוקה שלנו.
בברכה,
ורד אושר
מנהלת פארק הרצליה
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נעים להכיר
פארק הרצליה הוקם על שדות חקלאיים ושטחים פתוחים והוא משתרע כיום על פני כ 250-דונם.
פסולת בניין שכיסתה את שטח הפארק נגרסה ,נופתה ושימשה לבניית תשתית שבילי הפארק
ולמילוי הגבעות שבו .פארק הרצליה בנוי על שטחי ה"באסה" – ִּב ָּצה בערבית .האזור כולו היה מלא
בביצות (ניתן להבין כיצד התגלגלה המילה "בעסה" בה אנו משתמשים כיום) .בתהליכי הקמת הפארק
הושם דגש על שמירת המבנה המקורי של שטח ה"באסה" המורכב מגבעות וגאיות ומהפרשי גבהים
טבעיים .בשל מיקומו של הפארק ,באזור הנמוך בעיר ולאורך מרזבת החוף ,השכילו מתכנני הפארק
להכיר בנכס הטבע הנופי הייחודי שנמצא בשטח ,בריכת החורף ,והחליטו לשלב חלק ממנה בפארק
העירוני .תכנית הפארק שימרה את בריכת החורף וסביבה נבנו שבילים ונקודות תצפית .הפארק נחנך
באוגוסט .2008
פארק הרצליה מבוסס על מערכת יחסים בין האדם לסביבה תוך הקפדה על שמירת טבע .אין הוא
גן לאומי ואף לא שמורת טבע ,זהו מקום טבעי בתוך עיר ,המצליח לשמור על הטבע הוותיק ולשלבו
בעירוניות המודרנית.
הפארק נחלק לשני חלקים:
החלק האינטנסיבי – הפתוח לקהל הרחב ומספק שירותי נופש ופנאי.
החלק האקסטנסיבי – החלק הפתוח ,הטבעי  -אזורי "אל געת".
פארק הרצליה מושקה בחלקו בשפכים מטוהרים – מי קולחין .אלו מוזרמים אל הפארק ממתקן טיהור
השפכים העירוני ומשקים את העצים והדשא שמסביב .הצינורות הסגולים הפרוסים בפארק מסמלים
על השקיה בקולחין .הצינורות החומים מעידים על השקיה במים שפירים.
פארק הרצליה מהווה מרחב ירוק שוקק חיים ,עשיר באירועי תרבות ,בילוי ופנאי .פנינה ירוקה בלב
לִ בה של העיר הרצליה השוקקת .הפארק נמצא עדיין בתהליכי פיתוח ומתוכנן להתרחב לשטחים
הסמוכים.
בסמוך לפארק הרצליה הוקם בית קינן .בבית קינן גרה בעבר משפחת קינן ,מוותיקי משפחות הרצליה,
וכיום משמש בית קינן כבית טבע ,סביבה וקהילה ומהווה "אכסניה" לקבוצות וקהילות רבות בעיר.
בית קינן הינו חלק בלתי נפרד מפארק הרצליה.
אנו מקווים כי חוברת פעילויות זו תאפשר לכם לחוות את הפארק על ערכי הטבע הייחודיים שלו.
ניתן ללמוד עוד על בית קינן ופארק הרצליה בדף הפייסבוק ובאתר פארק הרצליה.

הטקסט בחוברת זו רשום בלשון זכר ,אך הוא מיועד כמובן לשני המינים
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הנחיות לפעילות

מטרת חוברת זו היא לאפשר למשפחות לצאת למסע קצר ומעניין ,לחקור יחד את הטבע בפארק,
להתבונן בפרטים הקטנים ובעיקר ,להכיר את הפארק מקרוב.
החוברת מבוססת על משימות לילדים ,העוסקות בערכי הטבע הייחודיים בפארק
ובנושאים כלליים מתחומי הטבע והקיימות.
לחוברת מצורף מגדיר ציפורים .מטרתו לסייע לכם להגדיר ציפורים ועופות מים
לאורך המסלולים .אתם מוזמנים לקחת אותו לבתיכם ולהשתמש בו גם בעתיד.
החוברת היא "רב פעמית"  -ניתן לחזור אל הפארק בתקופות שונות ובעונות שונות
וליהנות מהשינויים המתרחשים בטבע.
כדי להשיב על השאלות ולבצע את המשימות נדרשים הילדים להתבונן ולחשוב.
תפקידם של ההורים ,לסייע בביצוע המשימות ואף לכוון את הילדים במידת הצורך.
חוברת הפעילויות מאפשרת בחירה בשני מסלולים:
• מסלול צפוני
• מסלול דרומי
ניתן כמובן לטייל בצורה מודולרית ולמלא משימות על פי בחירה ותנועה בין המסלולים השונים.
בכל מסלול מצוינות "תחנות עצירה" אטרקטיביות בהן מוצגות משימות.
לצד המשימות תוכלו לקרוא מידע רלבנטי על נושאים מעניינים בכל תחנה.
למה תזדקקו?
• יש להצטייד בכלי כתיבה.
• רצוי להצטייד במשקפות לפעילות צפייה בציפורים.
•ניתן אף להשאיל משקפות בפארק  -ההשאלה מתבצעת בבית קפה "פארקפה" הנמצא
במרכז הפארק ,בסמוך למתקני המשחקים ,באמצעות השארת תעודת זהות כעירבון.
אנא הקפידו לשמור על המשקפות ולהשיבן  -הן מיועדות לכולם.
היכן ניתן לרכוש את החוברת?
את חוברות הפעילות ניתן לרכוש בשני בתי הקפה הממוקמים בפארק:
• "פארקפה"  -הנמצא במרכז הפארק.
• "קפה גן סיפור"  -הנמצא בחלק הדרומי של הפארק.
עלות החוברת .₪ 5
חוברת זו ניתנת להורדה מאתר האינטרנט של עיריית הרצליה  /פארק הרצליה.

טיפים להתנהגות הולמת בפארק הרצליה

• הימנעו מהאכלת בעלי החיים בפארק.
• אל תשליכו דגים ,חיים או מתים ,אל בריכות החורף.
• אל תשאירו בעלי חיים עזובים בשטח הפארק.
• הימנעו מהאכלת חתולים ויצירת פינות האכלה לחתולים.
• אל תדרכו על הצמחייה והקפידו להלך ולטייל באזורים ובשבילים המיועדים לכך.

התערבות האדם מזיקה לטבע ולחי והצומח בו ,יחד נשאיר את הטבע טבעי!
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המסלול הצפוני
המסלול הצפוני כולל את תחנות העצירה הבאות:
 .1שדרת החרובים
 .2חורשת מאכל – "טנא"
 .3גבעת התצפית
 .4עצי תאנה באמפיתיאטרון הקטן
 .5מקבץ עב קנה – סמוך לבריכת החורף
 .6מרכז הצפרות
 .7בריכת החורף – בסמוך לדק העץ
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צפוני

1
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יוצאים לדרך
צאו מחניית הרכבים לכיוון שדרת החרובים
(מסומנת במפה כתחנה מס' )1

משימה מס' 1
שדרת החרובים

הידעת ש?...

החרוב הוא עץ רב שנתי .שני הסברים מעניינים לשמו:
 .1הפרי שלו (תרמיל) נראה בצורת ֶח ֶרב .2 .בפרי יש מעט מאוד מים והוא יבש ַ -ח ֵרב.
הזרע של פרי החרוב מכוסה בקליפה קשה וחלקה המעניקה לו עמידות לאורך ימים.
העלים מכוסים בשכבת הגנה המונעת איבוד מים .מספרים כי בשל עמידות זרעי החרוב וההשערה
כי הם זהים במשקלם ,בימי קדם נהגו להשתמש בזרעי החרוב כיחידות משקל לשקילת אבני חן
ויהלומים .ליחידת המשקל  -זרע אחד של חרוב ,קראו בשם קראט (שם החרוב ביוונית – קרוטיון).
אם הגעתם בתקופה בה העץ מלא בפרי ,אתם מוזמנים לטעום.

המשימה:

במילה "חרוב" מסתתרות מילים נוספות  -רשמו אותן:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
העץ מניב פרי בחודשים מאי – אוקטובר.
התבוננו בפרי עץ החרוב (או בתמונה מטה) ,למה דומה צורתו? רשמו כאן:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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יוצאים לדרך
המשיכו בשביל מערבה אל חורשת "טנא"
(מסומנת במפה כתחנה מס' )2

משימה מס' 2

"טנא" – חורשת מאכל
הידעת ש?...

במקומות רבים בעולם מצליחים לעצב מערכות חקלאיות כחיקוי של מערכות טבעיות.
הרעיון פשוט למדי :נטיעת חורש או יער מאכל המניב תוצרת לתועלת האדם.
מחקרים מוכיחים כי שילוב יערות מאכל עירוניים במרחבים ציבוריים מוביל לשיפור בביטחון התזונתי
של התושבים ומצמצם זיהום אוויר .בפארק הרצליה הוחלט על הקמת חורשת מאכל ראשונה על ידי
קבוצת תושבים פעילים הנקראת "ותיקים בסביבה" .הגבעה נחנכה בקיץ  . 2016עד כה ניטעו בגבעה
העצים :תות אוזבקי ,רימון ,אגוז מלך ושקדיות.

המשימה:

חורשת "טנא" היא צעירה ,בעתיד יינטעו בה עצי פרי נוספים .נעמי שמר בשירה "שש עשרה" כתבה
בפזמון החוזר" :ספרי ספרי ,האם מתוך הפרח יעלה הפרי ,ספרי ספרי ,איך מן הפרח בא הפרי."..
אז ספרו לנו אתם:
חברו בקו את פרחי העצים ופירותיהם אל העץ המתאים (ניתן לצבוע ולקשט את העצים).

רימון

שקדיה

אגוז מלך

עץ תות
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המשיכו אל הגבעה הגבוהה יותר באזור
(מסומנת במפה כתחנה מס' )3

משימה מס' 3
גבעת התצפית

הידעת ש?...

גבעה מלאכותית זו הוקמה כנקודה גבוהה מסביבתה במטרה לשמש כתצפית .בשנת  2014התקיים
שיתוף פעולה עם ילדי הכפר הירוק והוחלט על פתיחת "גן מקלט לצמחים" בפארק הרצליה אשר
יאפשר לצמחים להתרבות .יצירה של גני מקלט הינה דרך חדשנית בניסיון למנוע הכחדה של מיני
צמחים.
בגבעה שתולים צמחי תבלין ומרפא רבים כמו :קורנית ,מרווה ,זני לבנדר ,רוזמרין ,גרניום וגם צמחים נוספים
כגון :בן חצב יקינטון ,רקפות ושום מתורבת .מפסגת הגבעה ניתן להתבונן במרחב  360 -מעלות סביב.

המשימה:

בכיוון מערב תוכלו לגלות קו אופק של בניינים ומבנים רבים .זוהי הרצליה המערבית .מצאתם?
זהו הרמז שיקל עליכם במציאת יתר הכיוונים .השתמשו בבנק התמונות הנמצא למטה ורשמו
בכל כיוון מה ראיתם.

צפון

מערב

מזרח

דרום

גבעת חול

בריכות חורף

מסלול ריצה

איצטדיון כדורגל

אמפיתיאטרון

כביש
מסילת רכבת

531

חלקות מגורים פרטיות

אקליפטוסים
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מקבץ קנים

המשיכו בשביל היורד מהגבעה אל מקבץ עצי התאנה
הנמצאים בסמוך לאמפיתיאטרון הקטן (מסומנת במפה כתחנה מס' )4

משימה מס' 4
עצי התאנה

הידעת ש?...

התאנה ,אחד משבעת המינים ,הוא מין של עץ נשיר מסוג פיקוס .האבקת הפרחים בתאנה נעשית
על ידי צרעות זעירות.
התאנה שאנו אוכלים אינה פרי אלא פרי מדומה .הפרי האמיתי הוא הגרגרים בפנים ,למעשה אנו
אוכלים תפרחת .פרי התאנה הוא בעל ערך תזונתי רב .התאנים נאכלות כפרי טרי או מיובש (דבלים),
כלפתן ועוד .כמו כן מכינים מהן משקאות חריפים .מספרים כי כאשר אדם וחוה היו בגן עדן ,הם נוכחו
כי הם עירומים והכינו לעצמם בגד קל וחגורות מעלה של תאנה.

המשימה:

הקיפו את התשובה הנכונה:

פרי התאנה נקראֵ :הלְ ֵקט | תרמיל | אגוז | ַפּגָ ה
תאנה יבשה נקראת :צימוק | אגוז | ְד ֵבלָ ה | בית גלעין | ָענָ ַבה
התבוננו בעלה עץ התאנה (או בתמונה המצורפת) ִוספרו:
כמה "אצבעות" יש לעלה? ______________________________________________
לאיזה איבר בגופנו דומה העלה? __________________________________________
כעת הניחו את כף ידכם בריבוע המתאים וציירו את "עלה התאנה" שלכם.
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חזרו אל השביל הראשי ,המשיכו לאורכו
(עד לנקודה המסומנת במפה כתחנה מס' )5

משימה מס' 5
ִמ ְק ַבץ עב קנה מצוי

הידעת ש?...

הגעתם למקבץ עב קנה מצוי ממנו ניתן לבצע הצצה אל אחת מבריכות החורף של הפארק.
הש ִמי "קנה סּוף" לא קיים .הקנה
רבים מכירים את השם "קנה סוף" .בואו ננסה לעשות סדר :הצירוף ֵ
והסּוף הם צמחים שונים ,שניהם גדלים על גדות נחלים או ביצות .בארץ גדלים שני סוגים:
• קנה (עב קנה ,קנה מצוי או קנה סוכר)
• סּוף (סּוף מצוי)
בשביל הצפוני שתול עב קנה מצוי שגבעוליו יכולים להגיע לגובה של  3-6מטרים.
קצב גדילתו מהיר .מגבעולי הצמח ניתן להכין כלי נשיפה כמו חמת חלילים ,קלרינט או אבוב.

המשימה:

סמנו את התשובות הנכונות .הביטו מעלה והתבוננו על פריחת עב קנה .למה היא דומה?
סמנו בעיגול :לזקן | לשערות | למברשת או למשהו אחר? ___________________________
הביטו על גבעול עב קנה חתוך .התבוננו היטב :האם הוא חלול? _______________________
חשבו מה ניתן להכין ממנו ? _____________________________________________
חשבו מדוע נקרא שמו קנה? רשמו בעיגולים:

מקבצי עב קנה לאורך בריכות פארק הרצליה
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כעת התקדמו לאורך השביל עד השער הקטן המוביל אל שביל העץ.
מצאו את שלט "העין" ואת שביל העפר המוביל אל הבקתה ,לכו לכיוונה.

משימה מס' 6
מרכז הצפרות

הידעת ש?...

פארק הרצליה מהווה מוקד משיכה משיכה לציפורים ולעופות מים רבים .חלקן חורפֹות,
חלקן נודדות וחלקן פשוט "קופצות לביקור" וממשיכות בנדידה.
מרכז הצפרות החדש בהרצליה נפתח ב 2017-במטרה לחשוף את נושא הצפרות בפני הציבור
ההרצלייני ובפני מבקרים אחרים .המרכז מאפשר ללמוד ולהכיר את סוגי הציפורים המגיעות לפארק
ולאסוף מידע מקצועי על אודותיהן .במסגרת זו החל תהליך של טיבוע ציפורים (ענידת טבעת זיהוי
קטנטנה על רגל הציפור) במהלכו צוות מקצועי אוסף מידע ונתונים כגון :משקל ,אורך הכנפיים וכד'.
תהליך זה מתועד ונרשם .הטיבוע מאפשר ללמוד על דפוסי נדידה ,תוחלת חיים ,גודל האוכלוסייה
והתנהגות טריטוריאלית .בפארק הרצליה נצפים מדי שנה מינים שונים:
דּוחל ְשחור גרון (ציפור שיר)ַ ,מגְ לָ ן.
• בחורף (חורפים)ָ :מרית צפונית (ברווז)ַ ,ש ְרשיר מצוי (ברווז) ַ
•מינים שנצפים כל השנה (יציבים)ַ :ט ְבלָ ן גמדי ,סּופית ,שלדג לבן חזה ,יְאֹורית מצריתְ ,ב ֵרכִ יָה (ברווז),
סיק ָסקַ ,אנְ פית ָב ָּקר.
ְ

המשימה:

התבוננו בבריכה ונסו לאתר עופות מים .זהו אותם בעזרת מגדיר הציפורים המצורף לחוברת
הפעילות .כמה עופות מים פגשתם? ________________________________________
האם הצלחתם לזהות? היעזרו במגדיר הציפורים ,את מי זיהיתם? ______________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
אחד מבין העופות הבאים מגיע בסתיו מאירופה לישראל ,נשאר בה במשך החורף ובראשית
האביב חוזר לארץ מולדתו .כולנו מכנים אותו כ"מבשר הסתיו" מיהו? הקיפו את התשובה הנכונה:

מרכז צפרות פארק הרצליה
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כעת התקדמו לאורך שביל העץ אל פינת הספסלים
(מסומנת במפה כתחנה מס' )7

משימה מס' 7
בריכת החורף

הידעת ש?...

בריכת חורף היא מאגר מים עונתי ,הניזון בעיקר ממי נגר (גשמים או הצפות של נחלים) רדודים.
בריכות החורף מתייבשות בקיץ ואינן מכילות מים באופן קבוע.
בעלי החיים בבריכת החורף מותאמים לחיים בה בשתי תקופות:
עונה יבשה  -תקופת היובש בה נמצאים מאכלסי השלולית בתרדמה (חלזונות ,תולעים
וסרטני שלולית קטנים) ועונה רטובה  -בה מרגע היקוות מים בבריכה היא מתמלאת ביצורים חיים.
חלק מבעלי החיים החיים בבריכת החורף בפארק הרצליה הם "דו חיים" – בעלי חיים המסוגלים
לחיות גם ביבשה וגם במים.

המשימה:

הקיפו את התשובות הנכונות:
• בריכת החורף מתמלאת באמצעות :הזרמת מים | היקוות מי גשם | מי תהום | מי ים
• מתי בריכת החורף מלאה במים? סתיו | אביב | חורף | קיץ
מי חי בבריכת החורף?
טריטון פסים | צב ים חום | ברווז שרשיר | דג אמנון | אנפה | אילנית מצויה | ראשנים | חפרית מצויה
מי מתוך המינים הבאים הם דו חיים? צבי | טריטון | נמלה | קרפדה | חתול | חפרית | דג | סלמנדרה
האם דגים יכולים לחיות לאורך זמן בבריכות חורף? ____________________________
מדוע?__________________________________________________________
__________________________________________________________
התבוננו בבריכה ,בחלק הקרוב ביותר אליכם ,נסו לזהות תזוזה של בעלי חיים כלשהם.
רוב בעלי החיים קטנטנים והסיכויים לראותם קטנים גם הם .אך בכל זאת:
הצלחתם לראות בעל חיים כלשהו? _____________________________________
נחשו מה הוא? ___________________________________________________

ראשן

אילנית
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טריטון

המסלול הדרומי
המסלול הדרומי כולל את תחנות העצירה הבאות:
 .1גשרוני מעבר
 .2מסלול ריצה
 .3חורשת אקליפטוסים
 .4האגם המלאכותי
 .5ספריית הפארק – "קן לסיפור"
 .6שדרת פקאנים
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3

5

4
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דרומי

גשרוני מעבר

יוצאים לדרך
צאו מהחנייה הדרומית לאורך שביל ההליכה ,במקביל לקניון שבעת הכוכבים
לכיוון צפון והגיעו אל הגשר הראשון (מסומנת במפה כתחנה מס' )1

משימה מס' 1
גשרוני מעבר

הידעת ש?...

בתהליכי הקמת הפארק הושם דגש על שמירת המבנה המקורי של שטח ה"באסה" המורכב
מגבעות וגאיות ומהפרשי גבהים טבעיים .גשרונים קטנים הוקמו לצורך שינוע והתניידות בפארק.
הגשרונים הוקמו מעל תעלות מים אשר מאפשרות לנגר העילי (הגשם) לזרום באמצעותן היישר לים.

המשימה:

כעת נצא למשימת מדידת הגשרים :במפה מצוינים ארבעה הגשרים ,אתרו אותם .מדדו בצעדים
רחבים את אורכו של כל גשר ומלאו בטבלה .שימו לב ,המשימה מיועדת לכל המשפחה.

מס' צעדים
של_____ :

מס' צעדים
של_____ :

מס' צעדים
של_____ :

מס' צעדים
של_____ :

מס' צעדים
של_____ :

גשר מס' 1
גשר מס' 2
גשר מס' 3
גשר מס' 4
סה"כ אורך
 4הגשרים
חשבו מדוע תוצאות המדידה משתנות מאחד לשני ובהתאם למשתתפים? _____________
____________________________________________________________
כעת בנו בעצמכם "גשר אנושי" .חשבו כיצד ניתן לבנות גשר מבני אדם :הניחו ידיים ,שלבו ידיים,
התכופפו ,חברו גב וידיים או כל רעיון יצירתי אחר.
צלמו ושלחו לנו אל דף הפייסבוק של פארק הרצליה ובית קינן.

גשרוני מעבר בפארק הרצליה
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אתרו את מסלול הריצה המשתלב
במתחם הגשרים וגשו אליו.

משימה מס' 2

מסלול הריצה ההיקפי
הידעת ש?...

מסלול הגומי בפארק עשוי כולו מצמיגים ממוחזרים .עם חקיקת החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים,
שקבע כי  85%מהצמיגים המשומשים בישראל ימוחזרו ,כמות הצמיגים המושלכים ברחבי הארץ
בשטחים פתוחים ,פחתה .גם בפארק הרצליה הוחלט על הצבת מסלול ריצה העשוי מצמיגים
ממוחזרים אשר מפחית במידה ניכרת את העומס על השרירים בעת הריצה.

המשימה:

הקיפו בעיגול את התשובות הנכונות:
המסלול כולו עשוי מחומר ממוחזר .נחשו ,איזה חומר זה? גומי | פלסטיק | שרף
בחרו קטע של ריצה על גבי המסלול בו תבצעו את משימת הריצה.

צאו לריצה ובקשו מהמבוגרים למדוד  -כמה זמן ארכה הריצה? ____________________
____________________________________________________________
כעת החליפו תפקידים .מדדו אתם עבור המבוגרים ,כמה זמן ארכה הריצה שלהם? ________
____________________________________________________________

מסלול הריצה בפארק הרצליה
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המשיכו אל חורשת האקליפטוסים
הסמוכה (מסומנת במפה כתחנה מס' )3

משימה מס' 3

חורשת האקליפטוסים
הידעת ש?...

האקליפטוס הגיע אלינו מאוסטרליה .הוא עץ רב שנתי ,גבוה ,מהיר צמיחה ועמיד בתנאי יובש ,קור
וחום .האקליפטוס משמש לייעור ,לשדרות ולגננות .ענפיו הכרותים משמשים לנגרות בניין ,להסקה
ולתעשיית הנייר .העלים מכילים שמן אתרי שממנו מייצרים תרופה נגד שיעול.
עצי אקליפטוס מספקים לדבורים צוף ואבקה בעונות הקיץ והאביב ,בהן אין פריחה של הדרים ופרחי
בר .לדברי דבוראים ,עץ אחד של אקליפטוס מהווה מקור צוף המזין כוורת שלמה ,שתפוקתה מגיעה
לכמות דבש הנעה בין  50-30קילוגרמים.
מספרים על עץ האקליפטוס שהוא "מייבש ביצות" ,החלוצים נהגו לשתול עצי אקליפטוס בביצות
שבהן התפתחו זחלי יתושים והפיצו את מחלת המלריה ,מתוך מחשבה כי צריכת המים המרובה של
אותם עצים תייבש את הביצות .האקליפטוסים לא עמדו בציפיות – הם שאבו את מרבית ההשקיה
שלהם ממי התהום ולא תרמו לייבוש הביצות.

המשימה:

הביטו על הגזע של העץ .נסו לגלות עליו "הפתעות" – נמלים ,חורים ,קליפה מתקלפת ועוד.

אילו מילים נוספות מסתתרות במילה "אקליפטוס"____________________________ :
____________________________________________________________
חפשו את העץ בעל הגזע הרחב ביותר ,או מקבץ עצים סמוכים זה לזה .נסו להקיפם ,צרפו עוד
ועוד בני משפחה והקיפו את הגזע או את הגזעים שבחרתם.
כמה אנשים נדרשו להקיף עץ אחד?______________________________________
כמה אנשים נדרשו להקיף את מקבץ העצים שבחרתם?_________________________
צלמו את מספר האנשים המקיפים והעבירו אלינו אל דף הפייסבוק של פארק הרצליה ובית קינן.

פריחת האקליפטוס

חורשת האקליפטוסים בפארק
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המשיכו אל אגם המים המלאכותי

משימה מס' 4
האגם המלאכותי

הידעת ש?...

האגם המלאכותי הוקם במטרה להוות אלמנט נופי ובריכת נוי .בסמוך הוקמה תחנת שאיבה ובתהליכי
גרביטציה ,עוברים המים מהאגם אל תחנת השאיבה .את האגם ממלאים במים שפירים ובצורה
אוטומטית ולכן הוא משמש כיום גם כבריכת נוי וגם כמקור השקיה בפארק.
באגם חיים בנחת מספר סוגי דגים :קרפיון ,גַ מּבּוזיות ואמנון .אל האגם גם מגיעים ציפורים ועופות מים.
סביב האגם נמצאים מקבצים של צמח הגומא – צמח הגדל ליד מקורות מים ונזכר בתנ"ך מספר פעמים.

המשימה:

הקיפו את האגם ,התבוננו על עופות המים שבו ,היעזרו במגדיר הציפורים המצורף לחוברת.
האם הצלחתם לזהות? את מי? ________________________________________
____________________________________________________________
הקיפו בעיגול את התשובות לשאלות הבאות:
•התבוננו באחד העופות במרכז הבריכה וצפו בו ובהתנהגותו .מה הוא עושה?
עומד במקום במים עמוקים | הולך במים עמוקים | עף בפתאומיות | צולל עם הראש במים | שוחה
או___________________________________________________________ :
•התבוננו בכפות הרגליים של עופות המים אשר זיהיתם .למה דומה צורת כף הרגל?
כוכב | כנף של מטוס | סנפיר של דג | משוטים או______________________________ :
•כף הרגל בצורה זו מאפשרת לברווז:
לעוף | להלך בקלות בגדות הבריכה | לשחות | להשיג מזון או______________________ :

כפות רגליים של יאורית
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התקדמו אל ספריית הפארק המוצבת בחורשת
האקליפטוס ממזרח לאגם המלאכותי

משימה מס' 5

ספריית הפארק – "קן לסיפור"
הידעת ש?...

הספרייה הקהילתית "קן לסיפור" הוקמה במטרה לחבר את המבקרים אל עולם הספר ,להתנתק
מהטלפון הנייד ,לשבת בנחת ולקרוא סיפור טוב .הספרייה היא קהילתית ,הציבור מוזמן להשתמש
בספרים ,להשאיל אותם ,להחזיר ואף לתרום ספרים אחרים לרווחת יתר המבקרים .את הספרייה
מפעילה ומתחזקת קבוצת "מתנדבי פארק הרצליה" הפועלת בהתנדבות בפארק הרצליה ובבית קינן.

המשימה:

מהו שמה של הספרייה? ____________________________________________

אילו מילים נוספות מסתתרות בשם זה?_____________________________________
______________________________________________________________
איזה ספר הכי אהוב עליכם? ____________________________________________
בתחתית דף זה תגלו פינה מיועדת לתלישה ,תלשו אותה ,רשמו עליה את הספר האהוב עליכם.
כעת צאו לחפש :בספרייה מונחת תיבה עם חריץ .שלשלו בה את הפתק ואולי בפעם הבאה
שתבקרו בספרייה ,תמצאו את הספר שביקשתם.

ספריית "קן לסיפור"
רשמו כאן את שם הספר האהוב עליכם ,תלשו חתיכה
זו ושלשלו אותה לחריץ התיבה המוסתרת בספרייה.
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חפשו בכיוון מערב את חורשת הפקאנים הצעירה וגשו אליה

משימה מס' 6
שדרת הפקאנים

הידעת ש?...

מקורו של עץ הפקאן הוא בצפון אמריקה ,באוסטרליה ובמקסיקו .הוא עץ גבוה מאוד שיכול לצמוח
עד לגובה של  25-40מטרים .הגזע שלו יציב וחזק ולכן משתמשים בו לתעשיית רהיטים וגם כחומר
בעירה .בחורף הוא נשאר עירום לגמרי וכל עליו נושרים.
עץ הפקאן יכול להניב פרי עד גיל  !!300הפרי ,אגוז הפקאן ,אכיל ובעל טעם עשיר ודמוי חמאה.
הפרי יכול להיאכל כפי שהוא ,או לשמש לבישול.

המשימה:

התבוננו בעצים שלפניכם ,נחשו בני כמה הם? סמנו בעיגול :בני  | 5-10בני  | 10-15בני 20-25

לכו לאורך השדרה ִוספרו כמה עצים נטועים בשדרת הפקאנים? ____________________
פרי עץ הפקאן הוא אגוז .אך הוא אינו האגוז היחיד בטבע .לפניכם אגוזים נוספים,
נסו להתאים שם של אגוז לתמונות.

אגוז קשיו ,אגוז ברזיל ,אגוז מלך ,אגוז לוז ,אגוז מקדמיה ,אגוז מוסקט
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סיימתם את כל המשימות ,כל הכבוד!
אני מקווה שנהניתם!

משימת סיכום
חוויות מהפארק

הפעילות הסתיימה ואנו מקווים כי הצלחתם לחוות את הפארק מנקודת מבט אחרת,
ליהנות וללמוד על ערכי הטבע הייחודיים שלו.

המשימה:

לפניכם רשימה של תחושות וחוויות שונות ,ציינו  Vלצד כל מה שביצעתם וגם חשתם:

ראינו בריכת חורף
הקשבנו לציוץ ציפורים
ראינו אקליפטוס
אספנו פירות של חרובים
ראינו עופות מים
עצמנו עיניים ושמענו קולות של בני אדם
שמענו קרקורים של צפרדעים
הכרנו עץ פקאן
ראינו ברווזים
ראינו אגם מלאכותי
הכרנו את הספרייה הקהילתית
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משימת סיכום
חי צומח דומם

המשימה:

במהלך הפעילות בפארק נתקלתם בחי ,בצומח ובדומם  -הביטו ברשימה הבאה ושבצו
בכל קבוצה על פי הקטיגוריות המתאימות:

טנא ,גומא ננסי ,עב קנה מצוי ,תאנה ,חרוב ,מצפור ,גבעה ,שושנת רוחות ,טריטון,
ספרייה ,ברווז ברכיה ,עורב ,נחליאלי ,רימון ,אקליפטוס ,גשרון ,אילנית ,מסלול ריצה,
גרניום ,מרווה ,מרכז צפרות
אתם מוזמנים להוסיף ממצאים נוספים.

חי

דומם

צומח
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החוויה ממשיכה כל השנה!

טבלת מעקב עצים בפארק
על פי עונות השנה
טבלה זו מאפשרת לכם לשוב אל הפארק ,למלא את המשימות ולהשוות בתשובות על פי העונות
השונות .בהתאם לשינוי במזג האוויר ,הפארק משתנה ,העצים ,בריכות החורף ואף בע"ח והציפורים
משתנים ומשנים התנהגות.
טבלה זו תאפשר לכם לעקוב אחרי העצים שפגשתם.
רשמו בטבלה מה מצב העצים ,בהתאם לעונה  /לחודש בשנה בו ביקרתם בפארק.
השתמשו בבנק המילים שמופיע בהמשך (הערה :יתכן מצב בו העץ נמצא במספר מצבים יחד).
הגענו לביקור בעונה____________________________ :

חודש בשנה

חורף
חורף
אביב
אביב
אביב
קיץ
קיץ
קיץ
סתיו
סתיו
סתיו
חורף

חרוב

תאנה

פקאן

רימון

אקליפטוס תות אוזבקי

ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
בשלכת | עם פרי | עם ניצנים | עירום | בפריחה | מלא בעלים
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שקד

תשובות למשימות
בהן יש בחירה ממספר אפשרויות
משימה מס'  3בעמוד מס' 7
תשובה נכונה:

במערב :גבעת חול ,כביש  ,531מקבץ קנים ,בריכות חורף ,רכבת ,מסלול ריצה.
במזרח :אקליפטוסים ,אמפיתיאטרון.
בצפון :חלקות מגורים פרטיות.
בדרום :היכל אומניות הבמה ,איצטדיון כדורגל ,מועדון הכוכב השמיני.

משימה מס'  4בעמוד מס' 8
תשובה נכונה:

פרי התאנה נקרא פגה.
תאנה יבשה נקראת דבלה.

משימה מס'  7בעמוד מס' 11
תשובה נכונה:

בריכת החורף מתמלאת באמצעות היקוות מי גשם.
בריכת החורף מלאה במים בחורף.
מי חי בבריכת החורף? טריטון פסים ,אילנית מצויה וחפרית מצויה.
מיהו דו חיים? טריטון ,קרפדה ,חפרית ,סלמנדרה.

משימה מס'  2בעמוד מס' 15
תשובה נכונה:
המסלול עשוי גומי ממוחזר מצמיגים.

משימה מס'  6בעמוד מס' 19
תשובה נכונה:
העצים בני  5-10שנים.
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תודות
רעיון הפקת החוברת נולד מדפנה מינקוב ,ילדה בת  ,9תושבת העיר .דפנה ומשפחתה פנו אל מנהלת
פארק הרצליה ,ורד אושר ,בהצעה ליזום חוברת שכזו .פארק הרצליה חרת על דגלו את ערכי הקיימות
וחיבור הקהילה אליו .באופן טבעי הרעיון הועבר לקבוצת "מתנדבי פארק הרצליה" אשר התגייסו
למשימה ,חקרו ופיתחו את חוברת הפעילות שבידיכם.
תודות:
לדפנה מינקוב ולבני משפחתה.
לקבוצת "מתנדבי פארק הרצליה".
לשלומית ליפשיץ ויוחאי וסרלאוף על ייעוץ בנושא צפרות.
לשרית דבוש מדריכת הסיורים בפארק הרצליה.
לצלמים :אריאלה שטיין ,ברוך אלרט ,יהודה כץ ,על צילומיהם הנהדרים.
למשפחות אשר התנסו במשימות והעבירו את הערותיהם.
לצוות פארק הרצליה ובית קינן.
לצוות "קומיוניטי סביבה וחברה" על הליווי והייעוץ.
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רחוב יוסף נבו ,הרצליה
09-955-5081

