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  ? מה קורה לחופי הים התיכון בארצנו–חלק ב 

  

  , 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

  . ולהשתמש בהם רק על פי החוקלכן חייבים לשמור עליהם
  

  

  

  
  דוגמאות למשאבי טבע בישראל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

4.1.2  

4.1  

  

    

  
 דיונה בנגב

 אביב-חוף הים התיכון בתל ימת הכינרת

 ________________________________: שמי 

  ___________________________: הכיתה שלי 

  _________________________: בית הספר שלי
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  ? מה קורה לחופי הים התיכון בארצנו–חלק ב 
  

  .והשיבו על השאלות הקטע קראו את

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_________________________? קטע מדובר בצורת נוף טבעיעל איזו   .א  .1

    ____________________________________________________  

    ____________________________________________________  

  

 תופעות 3כתבו ? בצורת נוף זו נראות ,מעשה ידי אדם, תופעותאילו   .ב

  __________________________________. לפחות המתוארות בקטע

    ____________________________________________________  

    ____________________________________________________  

  

ליד יישובים רבים . לאורך חוף הים התיכוןבארצנו בנייה רבה נעשית 

לתושבים ולמבקרים מסתירים ם ה.  ובתי מגוריםתי מלוןמתנשאים לגובה ב

לאורך כמו כן נבנו . את נוף החוף ואת הים וחוסמים את זרימת האוויר

 מקום –מרינה ( מפעלי תעשייה ומרינות, חשמלהמייצרות תחנות כוח החופים 

  .)מלאכותי למעגן סירות

 ,למדינת ישרא  שלהעומדים לרשות תושביה, השטחים הפתוחים, ןכל

  .הולכים ומצטמצמים

את ענף התיירות לפתח  וצריך, צריך להמשיך לבנות בתים למגוריםאמנם 

 הזכות המלאה והשווה  בישראללכל תושב, אך יחד עם זאת. ולבנות בתי מלון

   . מהשטחים האלהליהנות

אדם טבע "י מאמר של על פ(                                                                                

  

  קטע א
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  .התופעות שציינתם גרמו לשינויים רבים  .2

  ? הסביבהועל בני האדם על , לטובה או לרעה, כיצד משפיעים השינויים האלה  .א  

  . השפעות שליליות2- השפעות חיוביות ו2כתבו     

  _____________________________ _________________- לטובה

     ____________________________________________________  

  ______________________________ ________________- לרעה

     ____________________________________________________  

ם היעזרו בקטע א ובמה שלמדת?  כאלה ממשיכות להתרחשתופעותמדוע   .ב

  _______________________________________________.יתהבכ

____________________________________________________  

    ____________________________________________________  

  

  

  

3.    

  

  

  

  

  

 

    ____________? של היישוב גלית לעשותהרשות המקומיתמה החליטה   .א

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

   ? אם יבצעו את ההחלטה הזאת,הסביבהאו האנשים מבחינת , מה ישתנה  .ב

  . שינויים שליליים2- שינויים חיוביים ו2כתבו   

  

 ?מה ישתנה לרעה. 2 ?מה ישתנה לטובה. 1

___________________________  

___________________________  

___________________________  

___________________________ 

___________________________  

___________________________  

___________________________  

___________________________ 

  

 ,יד חוף הים התיכון לע הנמצא,  גליתיישובה של הרשות המקומית

 כדי לפתח את ענף,  גדולמרינה ובית מלון תלבנו להתחיל החליטה

  . התיירות

  .  לפעול לביטול ההחלטהה ותכננ התארגנהביישוב תושביםקבוצה של 

  .  המקומית לרשותהתנגדות  מכתבהשלחהיא 

  קטע ב
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 להחלטת המתנגדיםם  כתבו התושבי)הסברים, נימוקים(אילו טיעונים   .ג

  _______________________ ?הילאבמכתב ששלחו הרשות המקומית 

____________________________________________________  

____________________________________________________

____________________________________________________  

  ? ות המקומית בעקבות המכתב של המתנגדיםכיצד צריכה לפעול הרש  .ד

   ____________________________________________________   

____________________________________________________

____________________________________________________  

התנהגות בחברה אילו פעולות של התושבים נגד ההחלטה מבטאות   . ה

  _______________________? ____________________יתִטָרְקמֹוֵד

  _____________________________? __________________מדוע

____________________________________________________  

____________________________________________________  

  

 .   טבע של מדינת ישראליֵּבהים והחוף הם ַמְשַא  .4

  ).אפשר להיעזר בעמוד הפותח את המשימה (ַמְשַאב טבעמהו הסבירו   .א

____________________________________________________  

____________________________________________________  

  ?שראל לשמור על משאבי הטבע של מדינת יכולנו אחריותמדוע מוטלת על   .ב

____________________________________________________  

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________  
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