
الخضيرة شواطئ من بالقرب المچفترسة الحيواهنات لقاٍء القرش: أسمچاك اجل من

القـرش أسـمچاك ع تجمچًّ عالمچي: هنطاق على فر�دة �ا�رة �ُعد مد�ش٬ "سـر" الى الخضيرة (ا)' مصب في المچتنز�و, �نكشـف شتاٍء كل
البحر. الى المچحطة من الساخنة المچيا@ Aفي الذ'تصل المچكا, في "أ(D(تDابين"٬ الطاقة توليد لمچحطة البحر' المچخرج بالقربمن

القـرشحـوالي اسـمچاك عد) �صل
حـوالي (�ز, م حـوالي الداكن القرش طول �بلغ �هر@.

حوالي

أفرا)�ا عد) في اهنخفاOكبـير من األبيضالمچتوسـط البحر القرشفي أسمچاك تعاهني .Oاالهنقرا بخطر مهد)ا, النوعين كال
الى تُعا) متعمچد غير بشـكل صيدت التي القـرش أسـمچاك أحـياهنا٬ الصيد: خالل متعمچد غير بشـكل بـها Dاإلضرا أ( المچفرط الصيد بسبـب

ميًّتة. أ( تحتضر �ي) البحر

عد) تقلل فهي مفترسة بكوهنها البحر�ة. البيئية النُّظم على �الحفا في أ�مچيتها مُچن (تكْء محمچية طبيعية قيمچة إسرائيل القرشفي أسمچاك تعتبر
بكاملها. البحر�ة (البيئة aاألخر األهنواع تقو' (بالتالي النظام٬ في (البطيئة الضعيفة الحية المچخلوقات

(ضمچا, Dللز(ا آمن بشـكل الفر�د المچراقبـة موقـع تشـغيل الخضيرة٬ شـواطئ إلى شـتاٍء كل تأتي القـرشالتي أسمچاك إلىحمچا�ة الحاجة
(الحـدائق٬ الطبـيعة سـلطة الهيئات: من العد�د برعا�ة بزعاهنف" "مد�نةٌء مشر(ع (لًّد kلك كل المچستقبل٬ في �نا القرشالى أسمچاك عو)ة
محـطة الطبـيعة٬ حـمچا�ة شـركة إكو-أ(شـن٬ جمچعية إسـرائيل٬ القـرشفي الخضيرة٬ في السياحـة لتنمچية هنحـاليم شركة الخضيرة٬ بلد�ة

.mللغو اإلسرائيلي (االتحا) الغوmالر�اضي سلطة البحر٬ لدDاسة مو�Dسكا�ين

القرش. اسمچاك Dؤ�ة �مچكنكم لحظة كل (ليسفي الطلب" حسب ليست"خطة الطبيعة أ, العلم مع القرش؟ ألسمچاك فرDmؤ�تكم �ي ما
مقابلتها. اr)ا)تفرصة كلمچا �د(ٍءا أكثر البحر كا, كلمچا kلك٬ (مع

الى (إDشـا)كم القـرش أسـمچاك عالم عن بإخبـاDكم الخضيرة (ا)' متنز@ في القرش بأسمچاك الخاصة المچعلومات محطة مرشد( سيسعد
.Dبمچنظا ( التز(ًّ �ُحبذ (الطقس. القرشحسب�ر(uالمچكا, أسمچاك لمچراقبة هنقطة أفضل

الساعات بين سبت �وم كل هنيسا, (حتى األ(ل كاهنو, من األشهر: في القرش بأسمچاك الخاصة المچعلومات محطة تعمچل
المچاطرة). األ�ام (ليسفي

(ا)' بــاDك الســياDات موقــف حــتى السـير (اصلوا ثم أ(لجا٬ مفترق في غربًءا اهنعطفوا الساحـل٬ شـاDع طر�ق عن الوصول؟ كيفية
الكهرباٍء. توليد جنوبمحطة الخضيرة٬

بشكل الخضيرة (ا)' فيمخرج القرشالفر�دة أسمچاك الحفا�على�ا�رة (أ�ضا عام القرشبشكل أسمچاك على المچحافظة كيف�مچكنكم
خاm؟

تضا�قو�ا. القرشا( اسمچاك تُؤk(ا ال

(الطعام. االهنسا, بين D(ابط لد�ها �خلق (قد الطبيعية حياتها بطر�قة �ضر اإلطعام القرش. ألسمچاك الطعام تلقوا ال

�الحـفا (�جب متوقـعة القـرشغير تصرفاتأسمچاك تكو, البر�ة الحيواهنات كجمچيع المچاٍء٬ في تالحقوهنها القرشا( اسمچاك تلمچسوا ال
منها. آمنة مسافة على

سيئة. (Dؤ�ة الصيد) (خيطا, (صناهنير الخطرة هنفا�اتالصيد القو�ة٬ التياDات بسبب محبذ القرشغير اسمچاك موقع الغوmفي

معكم. هنفا�اتكم خذ(ا البر�ة٬ (الحيواهنات البيئة أجل من

الهاتف على (الحـــدائق الطبـــيعة مكتبســـلطة أخبـــر(ا القــرش؟ بأســمچاك لحقــت أضراDا صا)فتم
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على Aعاهنفr مالحــظة �مچكن الذ' الزعنفة )kالقــرش) القــرشالداكن منها: هنوعا, (�وجد
Aطول - أصغر الزعنفة )k القـرش قـليالًء. مسـتد�رة rعاهنف�هر@ كغم٬

حوالي Aهنr)) م

التطبـــيق على أ( *
.

(أكثر. كغم

القرش أسمچاك #حمچا!ة الظا$رة على الحفا(

القرش أسمچاك على المچحافظة فقط: لمچشا$دتها

القرش أسمچاك عن معرفت0 تر!د2# ما كل

3639

SeaWatch

تعلم؟ $ل

#تعلم: أهنظر

▪

▪

▪

▪

▪

▪

." " مجمچوعة في القرش أسمچاك مشا$دات عن الفيسبوك في أبلغوهنا الحقيقي: الوقت في شاAكوهنا בישראֹלالرجاٍء כרישים

البحر لدDاسة كا�ين مو�Dس محطة هنتيف٬ حجا' تصو�ر: الداكن |القرش

محطة هنتيف٬ حجا' تصو�ر: الداكن القرش
البحر لدDاسة كا�ين مو�Dس
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محطة هنتيف٬ حجا' تصو�ر: الزعنفة )k القرش
البحر لدDاسة كا�ين مو�Dس
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أبوطبول ميخال تصو�ر: المچعلومات |محطة

�المكان االهنسان بلايرن


