
  

  

  

  

  

  

  שומר חיות צעיר -ליטל ZOOד"ר 

  חוברת הסברה

   



  החוג סילבוס של   – נספח א' 

 
   חוגה כרות קבוצתית של המשתתפים עם ה:  1מפגש 

  ךהוטרינר והמדריהצגת    
 סיור מודרך בגן החיות    
  ו"סיפורים אישיים" של חיות   ת"ז כללית של החיות -הכרות עם החיות בגן  

  ! ביו מה? ביומימקרי... חקיינות מהטבע  :2 מפגש 

  ביומימקרי  הסבר על  
 הקיימת  חידון: לאיזו חיה שייכת הטכנולוגיה 
 הכרת החושים של החיות  

  הכרת החושים של החיות : 3מפגש 

  הצגת חושים הקיימים בבע"ח בגן החיות  

  ו העור וכסות: 4ש מפג

  העור וכסותו בבעלי החיים בגן  הסבר על  

  סיפורים אישים של החיות בגן : 5מפגש 

  מפגש שכולו מוקדש לחיות המחמד שלכם!  :  6פגש מ

  הליכים כירורגים בבע"ח (מועבר ע"י וטרינר) :7מפגש 

  המבנה הפיזיולוגי והרגשי של החיות  : 8מפגש 

  הצגת הפערים וההקשרים שביניהם  

  מאכלים של בע"ח  :9מפגש 

  עולם – אדם  – בין בע"ח  הדדיתההשפעה  :10מפגש 

   



  אופן העברת החוג   –נספח ב'  

  נגב.  ZOO–לפני כל מפגש, יופיע קישור למפגש באתר של ה

   חוגה כרות קבוצתית של המשתתפים עם ה:  1מפגש 

   ליום זה יגיע המדריך ויציג את עצמו ואת הוטרינר שנותן שירות בגן החיות
 בנוסף יוצג המקום ועקרונותיו. 

   יבוצע סיור מודרך בגן החיות (הסרטון צולם מראש) בו יוצגו : אלפקה, בבון
 מצרי, גמל חד דבשתי וחזיר בר. ההצגה כוללת ת"ז של החיות וסיפור אישי 

 יות (לפי החומר שנלמד). חידון הכולל שאלות על הח 

  ! ביו מה? ביומימקרי... חקיינות מהטבע  :2 מפגש 

 וייתן דוגמאות מהטבע (טכנולוגיית מאוורר   ביומימקרי המדריך ילמד מה זה
שקט כמו נפילת נוצה, פלסטר שמיוצר מיכולת ההדבקשה של הסממית לקיר 

  וכו') 
  יוצגו : נחש חנק, צב  יבוצע סיור מודרך בגן החיות (הסרטון צולם מראש) בו

 . יבשה דורבני, יען וטווס
 .הדגמת טיפול בחיה באמצעות ערכת הוטרינר 

  הכרת החושים של החיות  :3 ש מפג

   המדריך יסביר אילו חושים קיימים בבע"ח ואיך הם באים לידי ביטוי, בנוסף
יינתנו דומאות מבע"ח ספציפיים אותם נראה (סרטון צולם מראש) בגן החיות 

  , עיט, דורבן. כמו נחשים 
  סרטון צולם מראש). ( הצגת הליך כירורגי באחד מבעלי החיים 

  העור וכסותו : 4ש מפג

 מדריך יסביר על סוגי עור וכסויות שונות של בע"ח בגן החיות. ה 
  יינתנו דוגמאות מבע"ח ספציפיים אותם נראה (סרטון צולם מראש) בגן החיות

 כמו נחשים, דורבן, קיפוד, קנגורו אדום 
 ביצוע חידון בהתאם לחומר שנלמד בשיעור 

  ם אישים של החיות בגן סיפורי: 5מפגש 

  המדריך יציג את סיפורם האישי והמעניין של מספר חיות בגן החיות, בו הילדים
  יוכלו ללמוד כיצד התנהגויות של בני האדם עלולים לפגוע בחיות . 

  סרטון צולם מראש). ( הצגת הליך כירורגי באחד מבעלי החיים  

  דש לחיות המחמד שלכם!  מפגש שכולו מוק:  6פגש מ

  .שיחה עם וטרינר, כולל המלצות שלו לטיפול בבע"ח בבית 
 "ח בבית התמודדות עם התנהגויות שונות של בע 
 לבדוק את הדופק של הילד או   – הדגמת טיפול בחיה באמצעות ערכת הוטרינר

  . הבע"ח ולאחר ריצה במקום, לבדוק את כמות פעימות הלב שוב

  הליכים כירורגים בבע"ח (סרטון שצולם מראש)  :7מפגש 

  יבוצע סיור מודרך בגן החיות (הסרטון צולם מראש) בו יוצגו : תוכי, שקנאי ונשר
 . באותם בע"ח  ויוצג סרטון בו רואים את הוטרינר מבצע הליכים כירורגים

 חבישת יד של חיה הנמצאת  – הדגמת טיפול בחיה באמצעות ערכת הוטרינר
 . בערכה



  המבנה הפיזיולוגי והרגשי של החיות  : 8מפגש 

  .הצגת הפערים בין בני האדם לחיות וההקשרים שביניהם כולל דוגמאות 
 ביצוע חידון בהתאם לחומר שנלמד בשיעור  

  מאכלים של בע"ח  :9מפגש 

   המדריך יסביר לילדים מה החיות אוכלות ואילו מאכלים עלולים לגרום להם
  לסכנה. 

 ) סרטון שצולם מראשיוצג כיצד המדריך מאכיל את החיות (  

  עולם – אדם  – בין בע"ח  הדדיתההשפעה  :10מפגש 

   המדריך יסביר את הקשר בין בעלי החיים, האדם והעולם, בהיבט איכות
  הסביבה וקיימות. 

   .(לפי החומר שנלמד בחוג כולו) חידון הכולל שאלות על החיות 

   



  הערכת עלויות   –' גנספח  

  

  עלויות צילום ועריכה:  .1
  סרטונים 15ההצעה כוללת  
  דקות 20 -אורך כל סרטון ערוך  
  דקות יש צורך בשעת צילום  20עבור סרטון ערוך של.  
  500 – שעת צילום עבור הצלם   ₪  
  1500-1000נע בין   –ם כתוביות דקות ע 20עריכה של סרטון 

  (עלות חד פעמית)  סרטונים כולל עריכה ₪15 לצילום   22,500סה"כ 

  

  עלויות הדרכה:  .2
  מדריכים בנגב  8קיימיםZOO    
  לשעה 30 –עלות מדריך ₪  
  שעה  –משך מפגש  
  קורסים בשבוע  2כל מדריך יבצע  
  ש"ח    ₪300 . סה"כ תוספת של  30שעה לשעת =  –משך הכנות לקורס  

    ש"ח  720 – סה"כ עלויות הדרכה  

  

  עלות ערכת וטרינר:  .3
  .בעת ההרשמה לחוג, יתקבל בבית הלקוח ערכת וטרינר 
   : ערכת וטרינר כוללת 

o  20 –חפיסת קלפי חידות  ₪ 
o  ש"ח   20 –סטטוסקופ 
o  5 –חיה   ₪ 
o  0.5תחבושת אלסטית   ₪ 
o  3 –אבקת גבס   ₪ 
o  2 –חלוק לבן  ₪  

  ₪ לערכה  60סה"כ 

  

  ₪   10,000  –אתר   הקמתעלויות  .4

  

   



  עלויות פרסום:  .5
  מפיינים פרסומיים מרוכזים במהלך השבועיים שלפני תחילת כל  קיתקיימו

  קורס.
   הקמפיין יכלול הפצת פליירים בתיבות דואר, פרסומות ברדיו דרום, פרסום

  חברתיות. ופרסום במדיות  בעיתונים המקומיים
  ...דוגמאות לעלויות פרסום בערוצי פרסום שונים 

  

  וניתן יהיה לשינוי (הקטנה או הגדלה)   ₪ 25000  -סה"כ עלות פרסום
 .בהתאם לכמות הנרשמים/התפוסה לאותו מחזור קורס

  

 

  ש"ח  64,700סה"כ הוצאות: 

   



  צפי הכנסות מהחוג  – נספח ד' 

  70 –עלות למפגש בחוג  ₪  
  מפגשים לחוג  10סה"כ  
  קורסים בשבוע  2כל מדריך יעביר  
  ש"ח   110 – רכישת ערכה  

  ש"ח  122,000 –סה"כ צפי מהכנסות  

   



  כרטיס השומר חיות צעיר  -נספח ה'  

  


