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** ן ֹו א י ֵז ּו מ ּבַ ר  ּו ק י ּבִ  >

varietymigvandiversitéִמְגָוון
structuremivnebâtimentִמְבֶנה

treasure chesttevat otzarotcoffre au trésorֵתיַבת אֹוָצרֹות
ִריִטים specimenspritimspécimensּפְ
plantstzmahimplantesְצָמִחים

י ַמָגע touch screensmasakei magaécrans tactilesָמַסּכֵ
modelsdgamimmaquettesְדָגִמים

have become extinctnikhhaduont disparuִנְכֲחדּו )ִנְכַחד(
ְרְדָלס cheetahbardelasguépardּבַ

birds of preyofot terefoiseaux de proieעֹופֹות ֶטֶרף
exhibittetzugaexpositionְתצּוָגה

journeymasapéripleַמָסע
insectsharakiminsectesֲחָרִקים

רּוֵקי ַרְגַלִיים arthropodsprukei raglayimarthropodesּפְ
ֵתי ִגידּול habitatsbatei gidulhabitatsּבָ
taxidermy mountspuhlatzimanimaux empaillésּפּוְחָלִצים

living conditionstna`ei mihyaconditions de vieְתָנֵאי ִמְחָיה 
tapestryma`aragtrameַמֲאָרג
predatortorefprédateurטֹוֵרף

preynitrafproieִנְטָרף )ִנְטַרף(
exploitationnitzulexploitationִניצּול

ילּות parasitismtapilutparasitismeַטּפִ
mutualismhadadiyutréciprocitéֲהָדִדיּות

ְשַטְייְנַהְרְדט  ֵשם(  )ַעל  ע"ש  ַהֶטַבע  מּוֵזיאֹון 

מּוֵזיאֹון  ּבַ אּוִניֶבְרִסיַטת ֵתל-ָאִביב הּוא מּוֵזיאֹון ָחָדש:  ּבְ

ְוַהזֹואֹולֹוִגי   )botanical( ַהּבֹוָטִני  ַהִמְגָוון  ֶאת  רֹוִאים 

ָרֵאל ּוַבִמְזָרח ַהִתיכֹון. ִיׂשְ )zoological( ּבְ

אֹוָצרֹות:  ְלֵתיַבת  ַהדֹוֶמה  ִמְבֶנה  ּבְ ִנְמָצא  ַהמּוֵזיאֹון 

 5.7  — ָרֵאל  ִיׂשְ ֶשל  ַהֶטַבע  אֹוְצרֹות  ֵהם  ַה"אֹוָצרֹות" 

ֲעֵלי  ּבַ ְוֶשל  ְצָמִחים  ֶשל  ִריִטים  ּפְ  )million( ִמיְליֹון 

מּוְלִטי-ֶמְדָיה  ֶעְזַרת  ּבְ אֹוָתם  יר  ְלַהּכִ ֶאְפָשר  ַחִיים. 

ָאִניַמְצָיה  ַמָגע,  ְושּוְלַחן  ַמָגע  י  ָמַסּכֵ  :)multi media(

ְוִאיְנֶטְרַאְקִטיִבית   )digital( ִדיִגיָטִלית  )animation(

)interactive(, ְדָגִמים ּוְסָרִטים.
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The natural resources of Israel
Les trésors de la nature d’Israël ָרֵאל אֹוְצרֹות ַהֶטַבע ֶשל ִיׂשְ

The Museum of Natural 
History has on display 
millions of specimens of 
plants and animals from 
Israel and the Middle East, 
including extinct specimens

Le musée d’histoire 
naturelle expose des millions 
spécimens de plantes 
et d’animaux provenant 
d’Israël et du Moyen-Orient, 
parmi lesquels certains  
qui ont disparu

תצלומים: איתי בנית

מֹו ַהדֹוב  ִריִטים ֶאְפָשר ִלְראֹות ִמיִנים ֶשִנְכֲחדּו, ּכְ ין ַהּפְ ּבֵ

ְרְדָלס )1911(, ַהַתִנין  ָרֵאל )1916(, ּבַ ֶאֶרץ-ִיׂשְ ָהַאֲחרֹון ּבְ

ְמיּוָחִדים  ּוִמיִנים  ֶטֶרף  עֹופֹות  ַתִניִנים,  ַנַחל  ּבְ ָהַאֲחרֹון 

ַהָיִחיד   )albatross( ְטרֹוס יֵניֶהם ָהַאְלּבַ ּבֵ ֶשל ִציּפֹוִרים, 

ָרֵאל. ְשֵמי ִיׂשְ ֶשִנְרָאה ּבִ

"צּוָרה, ִמְבֶנה, ִתְפקּוד"
שֹות":  ַיּבָ ין  ּבֵ "ַמָסע  ַהְתצּוָגה   — ַלמּוֵזיאֹון  ִניָסה  ּכְ ּבַ

ֵמַאְפִריָקה  ם  ַדְרּכָ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמַעל  ָהעֹוְבִרים  ָהעֹופֹות 

.)Europe( ה )Africa( ְלַאְסָיה )Asia( ּוְלֵאירֹוּפָ

ַהְתצּוָגה "ֲחָרִקים ּוְקרֹוִבים" ְמַאְפֶשֶרת ַמָגע ִמָקרֹוב ִעם 

רּוֵקי ָהַרְגַלִיים, ּוְכֶשַמְמִשיִכים ַמִגיִעים ִלְתצּוַגת "ַחִיים  עֹוָלָמם ֶשל ּפְ

ֲעֵלי ַחִיים ַהַחִיים ְללֹא אֹור יֹום. חֹוֶשך" — עֹוָלָמם ֶשל ּבַ ּבַ

ַהִגידּול  ֵתי  ּבָ ֶשל  ַהִמְגָוון  ֶאת  ַמְרָאה  צֹוֵמַח"  ַחי,  "ֶאֶרץ,  ַהְתצּוָגה 

ּופּוְחָלִצים.  נֹוף  ִצילּוֵמי  ֶעְזַרת  ּבְ ַהֶחְרמֹון,  ְוַעד  ר  ֵמַהִמְדּבָ  — ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ

ר,  ַהְתצּוָגה "ֶטַבע ִעירֹוִני" ְמַגָלה ַלְמַבְקִרים ֶאת ַחֵיי ָהִעיר ֶשל ַחיֹות ַהּבַ

יַצד ִמְבֵנה ַהגּוף ְוַהְיכֹולֹות  ְוַהְתצּוָגה "צּוָרה, ִמְבֶנה, ִתְפקּוד" ְמַלֶמֶדת ּכֵ

ֲעֵלי ַהַחִיים ַמְתִאיִמים ִלְסִביָבָתם ְוִלְתָנֵאי ַהִמְחָיה ֶשָלֶהם.  ֶשל ּבַ

ְוֶאת  ַהֶטַבע  ַעל  ָהָאָדם  ַעת  ַהְשּפָ ֶאת  ַמִציָגה  ָאָדם"  ַיד  "ַמַגע  ְתצּוַגת 

ֲעֵלי ַחִיים  ֲעׂשֹוִרים ָהַאֲחרֹוִנים, ּכֹוֵלל ּבַ ֶטַבע ּבָ ים ֶשָקרּו ּבַ ַהִשינּוִיים ָהַרּבִ

ָרֵאל ֶשִנְכֲחדּו.   ִיׂשְ ּבְ

ֲעֵלי ַהַחִיים,  ין ּבַ ַהְתצּוָגה "ַמֲאַרג ַהַחִיים" ְמָתֶאֶרת ֶאת סּוֵגי ַהְקָשִרים ּבֵ

ילּות, ְוַיֲחֵסי ֲהָדִדיּות. יֵניֶהם: ַיֲחֵסי טֹוֵרף—ִנְטָרף, ַיֲחֵסי ִניצּול אֹו ַטּפִ ּבֵ


