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   על חיי הצבי והצבייה

 

הצבאים רגילים לחיות בשטחים פתוחים ושוממים , ולכן אינם יכולים להסתתר 

מעיני האויבים . לצבי יש רגליים קלות ומערכת שרירים מפותחת , לכן הוא 

 יכול לרוץ במהירות ולברוח מפני האויבים . 

לצבי ולצבייה יש קרניים דקות וקטנות . הצבייה ממליטה עופר אחד אחרי 

 חמישה חודשי הריון . בימים הראשונים היא מתרחקת ממנו. 

הצבייה באה להיניק את העופר לזמנים קצרים . היא חוששת למשוך אליה 

תשומת לב , כי אם יבוא אויב לא יוכל העופר לברוח . כאשר העופר גדל מעט, 

טרף אל אמו. אם נולדה עפרה, היא תישאר בעדר תמיד . אם הנולד הוא הוא מצ

חודשים . אז הוא יצטרף לעדר חדש  5עופר , הוא יגורש מהעדר אחרי 

שמקימים העופרים הזכריים . בערך בגיל  שנתיים , ייפרד הצבי מהעדר של 

"הרווקים" ויעבור ל"חדר משפחה" משלו. הוא יקבע לעצמו שטח מחיה . את 

טח הוא יסמן בעזרת גללים . הצבאים חיים בארץ במדבר יהודה ובנגב , הש

 צבאיים ממשפחה אחרת חיים גם בצפון, ברמות יששכר. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קרא את הקטע והשלם את תעודת הזהות של הצבי.1

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F_Creative_Commons_%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%A1-%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3_%D7%96%D7%94%D7%94_3.0_%D7%9C%D7%90_%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Fawn_in_Forest_edit.jpg
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Thompson's_Gazelle.jpeg
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 שם החיה:____________________

 מקום מגורים : ____________________

 מיוחדת:_____________________תכונה 

 תקופת הריון של הצביה:_________________

 מספר גורים:___________________

 שמו של הגור שנולד:_____________________

 

 

 

 

 

 .קרא את הקטע וענה בתשובות מלאות:2

 

 למה הצבאים בסכנה מתמדת ? .א

______________________________________________

______________________________________________ 

 למה מתרחקת הצביה מהעופר לאחר ההמלטה ? .ב

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 במה שונה היחס לעופר ליחס לעופרה ? .ג

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 ד.באיזה גיל העופר נהיה בוגר ?

______________________________________________ 

 באילו איזורים גרים הצבאים בארץ ? .ד

______________________________________________

______________________________________________ 

 

 . השלם את הטבלה בעזרת המילים שבמחסן:0

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F_Creative_Commons_%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%A1-%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3_%D7%96%D7%94%D7%94_3.0_%D7%9C%D7%90_%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%9D
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 גור נקבה זכר

   

   

   

   

   

   

 

כֶּר , אריה , צבי, אתון ,תור לביאה ,  עופר,תרנגול ,  צביה,בֶּ

נָאָקה, חמור , תרנגולת , חמור, יונה ,גוזל,  גמל , כפיר,,

 אפרוח

 . סיבה ותוצאה: 4

 השלם בטבלה את התוצאה או את הסיבה

 תוצאה סיבה
  הצבאים רגילים לחיות בשטחים פתוחים

 הם יכולים לברוח מהר 

  חודשים העופר מגורש מהעדר 5בגיל 

 מצטרף  לחדר משפחה משלוהוא  

 הוא מסמן את השטח בעזרת גללים 

 

 

הוא מצטרף לעדר חדש , הצבי קובע לעצמו שטח מחיה ,הם אינם יכולים להסתתר מעיני 

 האויב, יש לצבאים רגליים דקות, בגיל שנתיים הצבי נפרד מהעדר של הרווקים,

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F_Creative_Commons_%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%A1-%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3_%D7%96%D7%94%D7%94_3.0_%D7%9C%D7%90_%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%9D

