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  ? מה קרה למים בנחל ועל מי זה השפיע–חלק ג 

  ______________________________: שמי 

  _________________________: הכיתה שלי 

  ______________________ _ :  שליספרהבית 

  

4.2.3  

4.2  

  

 
  אזור תעשיה

   מרכז קניות 
  כביש מהיר

  רפת
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  ? מה קרה למים בנחל ועל מי זה השפיע–חלק ג 
  

  

  . והשיבו על השאלותים שבמשימת המבחןקראו את הקטע

  
  
  

  

  

  

  _____________________________ ? בקטע א מסופריישובסוגי על אילו   .1

_______________________________________________________  

  

  _________________________________________ ? הרפתשייכתמי ל  .2

_______________________________________________________  

  

  __________? ____________________________מה מייצרים ברפת  .א  .3

  ____________________________? _אילו דברים נוספים נוצרים בה

     ___________________________________________________  

  _______________________________? ___מיהו גורם הייצור ברפת  .ב  

     ____________________________________________________  

  __________________________.  היא ענף כלכלימדוע הרפתהסבירו   .ג

     ____________________________________________________  

     ____________________________________________________  

 הרפת היא אחד מהענפים . יש רפת גדולהנווה אורןיישוב החקלאי ל

   . חלבמייצרותהפרות ברפת . הכלכליים החשובים של היישוב

 נווה אורןאנשי . )זוהמיםמים מ(שפכים ך הפעילות ברפת נוצרים זבל ובמהל

  . השייך לכולם , הסמוךנחלמזרימים את הזבל ואת השפכים למי ה

  הזבל והשפכים .  אחדיםישובים עירונייםי נמצאים נחלהאפיק  במורד

  . ליישובים האלהגם מגיעים , נחלהזורמים במורד ה

,  העירונייםאחד היישובים, רמת איילוןד המים ליזרימת  הבמשך הזמן נעצר

מקשה על ה, המים העומדים מפיצים ריח רע. ונוצר מקווה מים עומדים

  .וגורמים להתרבות יתושים, הנשימה

  

  קטע א
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   _ ________________________?הרפת הזאתמקיום מרוצה , לדעתכם, מי  .4

  _____________________________________________. הסבירו מדוע

_______________________________________________________

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

  

  _____ ? עם הפסולת של הרפתנווה אורןיישוב החקלאי מה עושים אנשי ה  . א  .5

____________________________________________________  

    ____________________________________________________  

  .בעקבות המעשים האלה נוצרו כמה בעיות בסביבה  .ב

  . כתבו מהי ותארו אותה, אתרו בעיה אחת

   ______________________________________________: הבעיה

  _________________________________________: תיאור הבעיה

    ____________________________________________________  

____________________________________________________  

  

  . התארגנו ופנו לרשות המקומית שלהם, היישוב העירוני, רמת איילוןתושבי   .6

  _? ________________ת המקומית לרשודווקא רמת איילוןמדוע פנו תושבי 

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

  

  נווהלמזכירות תחילה הרשות המקומית לפנות החליטה , לדעתכם, מדוע  .א  .7

  _______________________________________________ ?אורן

____________________________________________________  

? "ייקח עוד זמן" כי הדבר נווה אורןהשיב מזכיר היישוב , לדעתכם, מדוע  .ב

    ____________________________________________________  

    ____________________________________________________  

    ____________________________________________________  

מזכירות היישוב ל רמת איילוןשל  המקומית רשותהת פנתה בעקבות זא

יש : " השיב לרשות המקומיתנווה אורןמזכיר . נווה אורןהחקלאי 

אנחנו בודקים את . בידינו כמה תכניות לפתרון אפשרי של הבעיה

  ".אך הדבר ייקח עוד זמן, האפשרויות האלה ונתחיל לטפל בבעיה

  

 

  

  קטע ב
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פקחית . פנתה גם למשרד לאיכות הסביבהרמת איילון הרשות המקומית של   .8

. המים לאורך הנחל) טיב(מהמשרד לאיכות הסביבה נשלחה לבדוק את איכות 

, )חוק זיהום מקורות מים(היא מצאה שהמים מזוהמים יותר מן המותר בחוק 

  . והחליטה לדבר עם עובדי הרפת

  ________? למשרד לאיכות הסביבהדווקאת פנתה הרשות המקומימדוע   .א

____________________________________________________  

    ____________________________________________________  

  ?נווה אורןהפקחית לאנשי היישוב החקלאי תעשה  או תאמר, לדעתכם, מה  .ב

____________________________________________________  

____________________________________________________  

   

    .ב מאחד העיתונים שמע על המקרה והחליט להכין כתבה בנושא זהָתַּכ  .9

   __________________?יבחר העיתונאי לכתבה, לדעתכם, איזו כותרת  .א

____________________________________________________  

    ____________________________________________________  

 2ו לפחות הציע? יראיין העיתונאי כדי להכין את הכתבה, לדעתכם, את מי  .ב

  ___________________________________________. מרואיינים

  ___________________. ינים אלההסבירו מדוע בחרתם דווקא במרואי

____________________________________________________  

    ____________________________________________________  

    ____________________________________________________  

  . שאלות המתאימות למרואיין אחד לפי בחירתכם3נסחו /כתבו  .ג  

  ______________________________________:  שבחרתיהמרואיין    

  _____________________________________________: ותהשאל    

____________________________________________________  

    ____________________________________________________  

    ____________________________________________________  

  ?    יעת כל תושבי המדינהלהביא את הנושא הזה לידצריך , לדעתכם, אםה  .ד

  ____________ ______________________________. הסבירו מדוע

____________________________________________________  

    ____________________________________________________  

    ____________________________________________________  

  

4.2.3  


