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  ... אוי כינרת שלנו–חלק א                   

  

  , ההרים, )החולות(הדיונות , ים המלח, הכינרתימת , חופי הים

  . שייכים לכולנוהחורש והיער

  .גם האוויר שאנו נושמים הוא של כולנו

   .כל אלה הם משאבי טבע

  .הם שייכים לציבור ולא לאנשים פרטיים

  .עליהם ולהשתמש בהם רק על פי החוקלכן חייבים לשמור 
  

  

  דוגמאות למשאבי טבע בישראל
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ________________________________: שמי 

  ___________________________: הכיתה שלי 

  _________________________: שלי בית הספר
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4.1  

 דיונה בנגב

 אביב-ן בתלחוף הים התיכו ימת הכינרת
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  ... אוי כינרת שלנו–חלק א 

  
   .לפניכם קטע העוסק בהתערבות האדם בסביבה

  . שאחריוקראו אותו והשיבו על השאלות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .בארצנו יש סוגים שונים של צורות נוף  .1

 _ ________________________? על הכינרתקטעב וזכרות מת נוףוצורו לאי

_______________________________________________________ 

  ________________________     _______________________________  

  

  _ _____________________?כינרת הלש המים מקורות, לפי הקטע, ה הםמ  .2

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

  

  .למדינת ישרא של מזרחי-ן בחלק הצפותנמצאיא ה ו, של מים מתוקיםימהא יכינרת הה

 ומנחלים הנשפכים מנהר הירדן –האחד : מקבלת את מימיה משני מקורותהכינרת 

  . ממי הגשמים– והאחר ,אליה ממערב וממזרח

  :ולמימיה שימושים מגווניםכינרת ל

 .  ובנופשתיירותעוסקים בלו יםמקור פרנסה לדייגמשמשת היא  •

  .  חניונים ומתקני נופש, בתי מלון רביםישלאורך חופיה 

  מיישובי הסביבה משתמשים במימיה להשקיית חקלאים •

  .בקרבתהשחקלאות השטחי 

 , ים ביתימשתמשים במי הכינרת לצרכיםהשונים הארץ באזורי תושבים רבים  •

  ".מוביל המים הארצי"באמצעות מים אלה מגיעים אליהם . ים וחקלאייםתעשייתי

  
      :)יבםט(כמות מי הכינרת ואת ֵאיכּותם מסכנים את עיקריים שני דברים 

 או שאיבה כמות משקעים נמוכהבגלל , )ירידה בגובה פני המים( ס המיםָלְפירידה בִמ –האחד 

   ;רבה מדי

בגלל ו, ומבתי מלוןיישובים מלכינרת  )מי ביוב(ים ִכָפהזרמת ְשבגלל  זיהום המים – אחרה

  .  על ידי נופשיםנגרםם הוזיה
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  .דברים 4-3כתבו ?  בסביבה הקרובה לימהמי הכינרתה משמשים ַמְל  .א  .3

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

   ? באזורי הארץ השוניםבמוביל הארצי ם המוזרמיםמיהְלַמה משמשים   .ב

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

  

  ? מתרחשות בכינרת ובחופיה תופעותאילו   .4

: ופעהוציינו על יד כל אחת מהן את סוג הת שונותשלוש תופעות כתבו בטבלה 

  ? ידי האדםהמעש או טבעיתהאם היא 

  

  סוג התופעה תופעה המתרחשתה 
 )טבעית או מעשה ידי אדם(

   .א

  

  

    .ב

  

  

    .ג

  

  

  

 רבים שהגיעו נופשיםבכתבה ששודרה בחדשות הערב בטלוויזיה סיפרו על   .5

להכין הנופשים משפחות מכשסיימה אחת . לחופי הכינרת בחול המועד פסח

  אתהם השאירו .אספו הילדים את כל הזבל בשקיות פלסטיק, ת צהרייםארוח

אף אחד מבני .  למרות שהיו פחי אשפה בקרבת מקום,על החוף השקיות

    . הילדיםהמעש לע לא הגיב המשפחה

  ? בני המשפחה וכיצד הגיבו על כך,  על פי כתבת הטלוויזיההילדיםמה עשו   .א

 ______________________________ ___________:הילדיםמעשי 

____________________________________________________  

____________________________________________________  

  ____________________________________  :בני המשפחהתגובת 

____________________________________________________

____________________________________________________  
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דרך כיצד התנהגות המשפחה המוצגת בכתבה עשויה הייתה להשפיע על   .ב

  ? ____________________ במקוםנופשים אחרים שהיו שלהתנהגותם 

  ____________________________________________________  

  ____________________________________________________  

 הכתבה הזאת בחדשות הערב/שידרו את הידיעה, לדעתכם, מדוע  .ג

   ____________________________________________?בטלוויזיה

____________________________________________________

____________________________________________________  

____________________________________________________  

  

פנה למשפחה ואמר שחוק , שהיה באזור, פקח של המשרד לאיכות הסביבה  .6

ולא ילכלך ... לא ישליך אדם פסולת ברשות הרבים"שמירת הניקיון קובע כי 

  שקלים470כמו כן ציין הפקח כי הקנס למי שמלכלך הוא ." את רשות הרבים

    .חדשים

  ? _______________מופיע בחוקה" רשות הרבים"מה משמעות המושג   .א  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

  ____________________________________ ?מדוע חוקקו חוק כזה  .ב

____________________________________________________

____________________________________________________  

  _________________________. ים דבר2כתבו ? מה תפקידו של הפקח  .ג

____________________________________________________

____________________________________________________  

 ______________? ___שה למשפחההפקח אמר או ע, לדעתכם, מה עוד  .ד

____________________________________________________  

____________________________________________________  

  

   ?יזהמו אותהאם אנשים רבים  ,בימת הכינרת ובחופיהו חשראילו שינויים ית  .א  .7

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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  .שמירת הכינרת וחופיה: בנושא) שלט(כתבו כרזה   .ב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

   .טבע של מדינת ישראלה יַמְשַאֵּבאחד מהכינרת היא   .8

  ).אפשר להיעזר בעמוד הפותח את המשימה (?מהו ַמְשַאב טבע  .א

____________________________________________________  

____________________________________________________  

  ? לשמור על משאבי הטבע של מדינת ישראלכולנו אחריותמדוע מוטלת על   .ב

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________  

  

ולתושבי , בה הקרובה לההסבירו את החשיבות של ימת הכינרת לתושבי הסבי  .9

  _____________________________________________. מדינת ישראל

  _______________________________________________________

 _______________________________________________________

 _______________________________________________________

 _______________________________________________________

 _______________________________________________________  
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