
חיות נדירות והשפעתן      
                               

   
יזמי האתגר - מקס לומלסקי וליאם 

במה האתגר עוסק - האתגר עוסק בהתפתחות החיות הנדירות , שאף אחד לא רואה ולא מכיר , והשפעתן עלינו כבני אדם. 

תחום האתגר - מדע ,  השכלה כללית 

שאלה פוריה - כיצד אותן חיות נדירות שכמעט ואף אחד לא רואה משפיעות על האדם ( על כולנו). 

קהל היעד - מותאם לכל אחד , נושא מעניין שלא יזיק להשכלה הכללית. 

מטרת האתגר, מה אנחנו רוצים להשיג- אנחנו רוצים להעשיר את הידע הכללי שלנו ושל כל אחד שיקרא את זה, אנחנו רוצים להעלות את המודעות בקרב חיות נדירות 
ותועלתם ברחבי הציבור. 

מה התוצר- הכנת דף אינטרנט העוסק בשאלה ונותן דוגמאות לאותן חיות ( כ6 חיות נדירות יופיעו בדף האינטרנט) 
כל מה שצריך לחקור- מה כולל המחקר-חקירת אותן חיות , השפעתן על הסביבה ועל האדם בפרט בדיקה במקורות מידע , סרטונים ספרים וכתבות. 

פעולות שצריך לעשות כדי להשלים את החקר- להתחיל לחקור על השפעתם בבירור , להתחיל להכין את דף האינטרנט ולסדר אותו עד להגשה הטובה ביותר 

בחרנו לדבר על חיות הנמצאות בסכנתת הכחדה שאף על פי מצבן עדיין יכולות לתרום לאדם, צריך לחשוב פעמיים לפני שמכחידים אותן למען מטרות 
פשוטות כגון: יצירת מגפיים/שטיח מפני שאותן חיות לא יחזרו יותר. 

 
. 



 רשימת החיות 
 

פיל אסייתי - 
הפיל האסייתי היא חיה בסכנת הכחדה שעוזרת לאדם, 

רקע 
הפיל האסייתי הוא בעל החיים היבשתי השלישי בגודלו (אחרי שני מיני הפיל האפריקני). הם צורכים עד כמאתיים ק"ג צמחייה ליום על מנת לשרוד. תוחלת 

החיים של הפיל האסייתי עשויה להגיע לכ-80 שנים. מהירות התנועה של הפילים האסייתים מגיעה עד 40 קמ"ש. 
הגובה של פיל אסייתי מגיע עד לכ-3.5 מטרים (11 רגל), ומשקלו עשוי להגיע לכ-5 וחצי טון (קטן מהפיל האפריקני בכחצי טון). נקבת הפיל האסייתי חסרת 

חטים. צבע הפיל האסייתי הוא בין חום לאפור. לפיל האסייתי בקצה החדק זיז (כמעין אצבע) אחד, לעומת הפיל האפריקני שלו שני זיזים. 
משך היריון הפילות האסייתיות הוא 22 חודשים. משקל הגור הנולד מגיע ל-90 ק"ג. 

הפיל האסייתי נפוץ באזורים תחומים בדרום-מזרח אסיה. מספר הפילים האסייתים החי בטבע בימינו נע בין 28,000 ל-42,000 והוא נחשב לבעל חיים בסכנת 
הכחדה. 

שימוש לבני האדם 
הפיל היה נפוץ מהרי ההימלאיה ועד לנהר יאנגצה בסין, אך ציד והתיישבות בני האדם הביאו לצמצום תחומי המחיה. הפיל האסייתי שימש כ"טנק" בעת 

העתיקה ובימי הביניים- הוא היה "כלי נשק" במלחמות ונשא משאות כבדים. המשתמשים הראשונים בפילים לצורכי מלחמה היו הפרסים. במיתולוגיה 
ההינדית, באחד מייצוגיה הנפוצים של האלה לקשמי, אלת העושר ההודית יושבת על פרח לוטוס כאשר שני פילים רוחצים אותה בזרמי מים (סמל לגשם), 

ומידיה נשפכים זרמי מטבעות אל האדמה. בגני החיות בישראל כל גני החיות לוקחים חלק בתוכניות שימור בינלאומיות. גני החיות בישראל שבהם יש פילים 
אסייתים הם: הספארי ברמת גן, גן החיות התנכ"י והחי פארק. 

מכיוון שמערכת העיכול של הפיל, אינה מעכלת תאית (בניגוד לזו של הפרה) ומכיוון שכל מזונו של הפיל הוא עלים, צואתו של הפיל מכילה המון סיבי עץ. לכן 
גללי הפיל הם חומר גלם קל ונוח מאוד להכנת נייר.הדבר נעשה באינדונזיה ובסרי לנקה. 

פיל אסייתי - מהנדסי חברת FESTO חיפשו דרך להזיז חפצים באופן יעיל, חסכוני ובטוח ככל האפשר. מחקר מקיף שערכו המהנדסים בשיתוף עם חוקרים 
מתחום הזואולוגיה הוביל למסקנה חד-משמעית: המערכת הביולוגית המניעה אמצעים שונים באופן היעיל ביותר בטבע היא דווקא החדק של הפיל. 

 
החדק מורכב ממערכת של שרירים (ללא עצמות) ומסוגל להניע הן חפצים גדולים כגון גזעי עצים שלמים והן חפצים קטנים ועדינים כמו פירות ואפילו עלים. 

התכונות המאפיינות את חדק הפיל – טווח תנועה רחב, עדינות, גמישות, דיוק ומהירות תנועה – סיפקו השראה לפיתוחה של זרוע אחיזה יעילה ובטוחה. 
המדענים יצרו זרוע מתכתית גמישה מדויקת ומהירה בהשראתו. 

 
 



עטלף פירות ( שייטל)  
עטלף הפירות היא חיה שעוזרת לאדם, 

רקע 
עטלפי הפירות המצויים מקימים מושבות בעיקר במערות, מחבואים תת-קרקעיים, ולעיתים על עצים. הם גמישים בבחירת מקומות הקינון שלהם, ויכולים 

להשתכן גם בעליות גג חדשות, מרתפים, חניונים תת-קרקעיים ושאר חללים סגורים . הם בוחרים את אזור המחיה בעיקר לפי טיב המחבוא התת-קרקעי ולא 
לפי זמינות המזון והקרבה לעצי פרי. תועדו מקרים בהם העטלפים עפו 15 ק"מ בחיפוש אחר מזון אך בישראל המרחק הממוצע בין מושבות העטלפים שנחקרו 

לבין עצי הפרי מהם הם ניזונים הוא 30 מטר. 
עטלפים אלה יוצאים מן המערה בחיפוש אחר מזון בשעות הדמדומים, וחוזרים אל המערה רק עם אור ראשון. הם ניזונים בעיקר מפירות ויודעים להימנע 

מאכילת פירות רקובים או פירות בוסר. משערים שיכולתם לזהות פרות כבשלים או כבשלים מידי נעוצה ביכולתם לזהות ריח של אדי אתנול. עטלפים נמנעים 
מלאכול מזון המכיל בין אחוז לשני אחוזים של אתנול, בעוד שבפרי בשל אך לא רקוב ריכוז האתנול ירד בדרך כלל מאחוז. בחודשי החורף, כאשר זמינות הפירות 

ואיכותם יורדת, הם נוטים לאכול גם עלים ואבקנים. 
כאמצעי להסתגלות לתזונה עתירת פחמימות, מסוגל עטלף הפירות המצוי לספוג כמויות גבוהות מאוד של גלוקוז מהמעי במהירות רבה. לצורך כך קיים 

בעטלפים אלה אחוז גבוה של רקמה אנדוקרינית בלבלב, בעיקר תאים. 
עטלפים אלה אוכלים ביום כמות מזון השווה ל-0.8-1.0 פעמים משקל גופם. ככל הנראה הם נוקטים באסטרטגיה של עיכול כמות מזון רבה ככל הניתן, קבלת 
כמות מקסימלית של אנרגיה, ולאחר מכן התאמת ההוצאות האנרגטיות שלהם כך שתיאגר כמות אופטימלית של אנרגיה (כך שמסת הגוף לא תפריע לתעופה) 

ובזבוז יתר האנרגיה 
  
  

שימוש וקשר לאדם  
 מוגדר כמזיק ליבול החקלאים, באמצאותו המציאו מכשיר שמיעה ( אוזניות ) בעלות קולטים מפותחים כגון בידוד הסאונד, כלומר, במידה ואתה יושב עם 

חברים והם צועקים 
(עושים רעש חזק בכללי) תוכל להפעיל מנגנון בו תשמע רק את השיר שאתה שומע ולא אף קול אחר ( ללא פגיעה באוזן ) , צבעם יכול להשתנות באזורי המחיה 

השונים, בגווני אפור-חום ולעיתים יהיה צבעם מעורב מעט, כאשר הכנפיים בעלות גוון כהה יותר, והאזור הוונטרלי בהיר יותר. מין זה חסר שערות ארוכות 
באזור הצוואר אשר קיימות במינים רבים אחרים. פניו דומים לפני שועל, וחסרים קפלי עור באזור הנחיריים או האוזניים שקיימים במיני עטלפים אחרים, לכן 

עטלפים אלה מכונים גם שועלים מעופפים. 
 



עכבר מעבדה  
עכבר המעבדה היא חיה העוזרת לאדם בדרכים רבות 

אורכם של רוב העכברים מגיע לכ-9–12 ס"מ. כל גופם מכוסה בפרווה, פרט לזנבם. צבעם של רוב העכברים הוא בין חום 
ללבן, עכברי מעבדה הם בעלי מגוון צבעים - חלקם לבנים, שחורים, בעלי גוונים שונים של חום ואף מטולאים. עכברים 

הם לרוב צמחוניים, אך למעשה הם אוכלי כל - הם אינם בוחלים בבשר חלזונות ובגופות של עכברים אחרים, וכבר נצפו 
עכברים שניזונו מזנבם שלהם בשעת רעב. מאחר שההתפתחות האבולוציונית של העכברים הביאה אותם להיות פעילים 

בלילה, טורפיהם של העכברים הם רבים, ועמם נמנים שועלים, עופות דורסים, חתולים ונחשים. 
ההיריון של נקבת העכבר נמשך כעשרים יום, ובסופו היא ממליטה חמישה עד שמונה גורים. בגיל חודש עומדים כבר 

הגורים ברשות עצמם, ו-6 ימים אחרי ההמלטה יכולה הנקבה להרות שוב. העכבר הופך בשל מינית בגיל חודשיים. 
תוחלת חייו כ־2-3 שנים. 

 אומנם לא בסכנת הכחדה אך הוא יקר בשל איבריו הרגישים, באמצעותו פיתחו את החיסונים למגיפות במשך השנים 
כמו גם את הקורונה , אותם איברים רגישים בחיידק מאלצים ממנו להגיב לחיסון כמו שאדם אחר יגיב ( לא יוכל 

להסתיר רגשות ) . 
 
 



לוויתן כחול  
הלוויתן הכחול היא חיה בסכנת הכחדה, 

הוא מין של לווייתן מזיפות המשתייך למשפחת לווייתני הענק. הלווייתן הכחול הוא בעל החיים הידוע הכבד ביותר שהתקיים אי פעם על פני כדור הארץ: אורכו 
מגיע עד 34 מטרים ומשקלו יכול לעלות על 170 טון. הוא ניזון בעיקר מקריל. 

 
היכחדות 

בשל הציד אחריו , הוא מוגדר כחיה בסכנת הכחדה , החומרים אותם מפריש הלוויתן חיוניים להפקת הבשמים , חברות מצליחות של בשמים משתמשות 
בחומרים אלו ולכן עלותו היא מעל ל500,000 דולר למישקל מינימום. הוא מין של לווייתן מזיפות המשתייך למשפחת לווייתני הענק. 

לווייתנים כחולים היו נפוצים עד תחילת המאה ה-20 במרבית האוקיינוסים בכדור הארץ. ב-40 השנים הראשונות של אותה מאה נפגעה האוכלוסייה אנושות 
כתוצאה מציד לווייתנים בלתי מבוקר, וכמעט הגיעה לכדי הכחדה סופית. סכנת ההכחדה פחתה, אך לא נעלמה, עם הוצאת ציד הלווייתנים הכחולים מחוץ 

לחוק על ידי הקהילה הבינלאומית בשנת 1966 דוח משנת 2002 מעריך את גודל האוכלוסייה העולמית ב-12,000 עד 15,000 פרטים המחולקים לחמש 
אוכלוסיות עיקריות החיות באזורים שונים. הלווייתן הכחול מסווג כיום כמין בסכנת הכחדה מתמדת. 

לפני הציד המסיבי, אוכלוסיית הלווייתנים הכחולים העיקרית הייתה מקובצת באזור אנטארקטיקה וסביבתה (בין 202,000 ל-311,000 פרטים), אך כיום 
האוכלוסייה באזור זה עומדת על כ-2,000 פרטים בלבד. מלבד אוכלוסייה זו באנטארקטיקה קיימות לפחות עוד שתי אוכלוסיות בצפון האוקיינוס האטלנטי 

ולפחות שתיים נוספות בחצי הכדור הדרומי. 
עד כה למדנו הרבה מאוד על החיות שפירטנו עליהן ועל ההמצאות שהמציאו בזכותן, נקווה למצוא דרך שהן יישארו 

בחיים ולא יכחדו. 
  
  
 

 



נמר מצוי  
הנמר המצוי היא חיה בסכנת הכחדה, היא גם חיה העוזרת לאדם, 

- ( בימים שחיו בישראל)- רקע- יונק הניזון מבשר, הנמר שוכן ביערות, בערבות, בהרים ובשטחים סלעיים. הוא מיטיב לטפס על עצים, כושר קפיצתו טוב למדי, 
תגובותיו זריזות וריצתו מהירה. הוא משחר לטרפו לקראת הלילה. בעת הציד הוא חונק את טרפו על ידי נשיכה בצווארו. יש שיאכל מן הטרף במקום הציד ואחר 

יסתיר את השיירים לארוחה נוספת ויש שיחוש אי ביטחון ויעלה את טרפו למרומי עץ, מפני שיריביו העיקריים (מלבד האריה), הצבועים והזאבים הטלואים אינם 
מטפסים על עצים. הנמר הוא בעל יצר הריגה חזק ביותר, והוא צד בעלי חיים גם כאשר איננו רעב. מפאת היותם בעלי-חיים לא חברותיים, אין הם לומדים 

האחד מהשני להיזהר מפני רדיפות האדם. הם גם אינם יודעים להיזהר מטורפים אחרים או ממלכודות, ולכן קל יחסית להשמידם. 
הנמרים הם בעלי חיים טריטוריאליים (בעלי נחלה) וסוליטאריים (יחידאים). הטריטוריה של הזכר גדולה משל הנקבה ולעיתים חופפת בחלקה טריטוריות של 

נקבות אחדות ושטחה עשוי להגיע לעשרות קמ"ר. הנמרים מסמנים את תחום מחייתם בשתן, בגללים, בשאגות ועוד. מלבד מפגשים מזדמנים נדירים בין פרטים, 
נוצר קשר קצרצר בן יומיים-שלושה בין הזכר לנקבה וזאת בעונת הרבייה בלבד. בתום פרק זמן זה ולאחר ההזדווגות, נפרד הזכר מן הנקבה, מבלי להשתתף 

בגידול הצאצאים הקטני. 
  

 הנמרים בישראל - במזרח התיכון ובכללו בארץ ישראל חיו חתולים גדולים לאורך כל ההיסטוריה כאשר הם היוו את טורפי-העל בשרשרת המזון. עד המאה ה-12 
עוד ידוע גם על אריות בישראל אבל אחר-כך רק על נמרים. הנמר היה איום משמעותי על הנוודים הקדמונים שחששו מאוד ממנו לא רק בגלל החשש שיתקוף 

אותם אלא בעיקר מהפגיעה הקשה שהסב לעדרים שהיו מטה לחמם. לא פלא לכן שהמקדש הקדום ביותר שנמצא בארץ (מתוארך לאמצע האלף השישי 
לפנה"ס) הוא "מקדש הנמרים" שהתגלה בסקר הצלה בשנת 1979 בבקעת עובדה שהיה מקום פולחן ותפילה אל מול האיום האסטרטגי ממנו סבלו הקדמונים – 

הנמר. מאז צעדו כיריבים האדם והנמר בארצנו זה לצד זה עד אשר בימינו מוכר הנמר כמין בסכנת הכחדה חמורה. 
  

הקשר שלהם לאדם - בתחילת שנות ה80 החלו ציידים , בעלי נשקים , חובבים לצוד את הנמרים בשל עלות פרוותם , ציד זה היה נחשב כלא חוקי וכל מי 
שנתפס מנסה לצוד את הנמרים נידון למשפט עם חיוב של 20,000 שקלים כקנס , אך חוק זה לא עזר , וכיום בשנת 2021 נותרו רק 4 נמרים בישראל החיים כעת 

במדבר יהודה , פרוותם של הנמרים הייתה מיוחדת ביופיה ונמכרה תחת סכומים רבים , למעשה , 
האדם הוא זה שהכחיד כמעט לגמרי את הנמרים בגלל הציד המרובה אחריהם. 

 



זאב טסמני -  
הזאב הטסמני היא חיה נכחדת, 

הזאב הטסמני (נקרא גם טיגריס טסמני) היה חיית כיס שהייתה נפוצה באוסטרליה ובגינאה החדשה, ולמעשה 
נחשב לטורף הכיס הגדול ביותר בעידן המודרני. החוקרים מאמינים שהוא נכחד בשנות ה-30 של המאה ה-20, 

בעיקר כתוצאה מציד אינטנסיבי. הציד, אגב, זכה לעידוד בדמות פרסים כספיים. מעבר לכך, חדירת האדם לתחומי 
מחייתם תרמה אף היא להיכחדות הזאבים הטסמניים. הציד אחריו נמשך במשך תקופה ארוכה בשל היותו מסכן את 

עדרי הכבשים של התושבים במקום , לעיתים הוא אף הורעל על ידם כאשר היה בקרבת מקום בחווה. 
 



גורילת ההרים -  
קוף אדם היא חיה הנמצאת בסכנת הכחדה, 

 קופי אדם הכולל את הגדולים בכל מיני הפרימטים כיום. הגורילות הם הרביבורים, וסביבת מגוריהם הטבעית היא 
יערות הגשם של אפריקה הטרופית. 

אותה גורילת ההרים , המצויה באוגנדה, רואנדה וקונגו שבמרכז אפריקה, נחשבת תחת סכנת הכחדה חמורה, 
כשהחוקרים מעריכים שנותרו בעולם כ-700 פרטים בלבד. גם הפעם האדם עומד מאחורי מצבה העגום: הסיבות לסכנה 

שבה נתונה גורילת ההרים הן איבוד בית הגידול הטבעי שלה, ציד, מחלות אנושיות ומלחמות. אם אלה לא מספיקים, 
החל מ-2007 הגורילות שבקונגו נתונות בסכנה נוספת: בעקבות התנגשויות אלימות בין כוחות המורדים לבין הממשלה 
ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, שומרי הפארק שבו נמצאות הגורילות נאלצו להימלט כשהם מותירים מאה גורילות 
בלתי מוגנות, וכך גורלן נשאר לא ידוע. סביר להניח שמחציתן לא שרדו בשל דריסת הפעוטות או הרדמה על ידי תושבי 

המקום.   

תרומתה לאדם - תרומת הגורילות לאדם לא באה לווא דווקא באופן פיזי אלא בשל היותה חיה מאיימת וגדולה , היא 
 DWAYNE JOHNSON של RAMPAGE מככבת בסרטי אימה שרובם זוכים להכרה עולמית רבה כמו

 


