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שמורת החולה – 'שמורת הטבע' הראשונה
'שמורת טבע' היא אזור שבו מגיני על הצמחי ועל בעלי
החיי בסביבה הטבעית שלה' .שמורת החולה' נמצאת
בצפומזרח האר בעמק החולה ,ושטחה  3,200דונ.
עמק החולה היה בעבר מקו של אג ו ִ"יָצה .זה היה מקו
המנוחה החשוב ביותר לציפורי ולעופות בדר $מאירופה
לאפריקה ובחזרה .היו ש ג סוגי רבי של צמחי
ודגי נדירי – עול נפלא של חי וצומח .אבל הביצה
הייתה מסוכנת :היו בה יתושי שגרמו למחלת ַמלריה קשה
ומאות אנשי מתו.
מיד לאחר קו המדינה הוחלט לייבש את הביצה ואת אג
החולה ,ולהקי על אדמות אלה יישובי חקלאיי.
העבודות בוצעו עלידי הקר הקיימת לישראל ,ונמשכו כ7
שני .במהל $עבודות הייבוש קמה קבוצת אנשי – שכללה
מדעני וחוקרי – ודרשה להשאיר לפחות חלק מ הביצה.
ה טענו שייבוש המקו יגרו לבעלי החיי ולצמחי
להיעל מנופי האר ומ העול בכלל.
אחרי ויכוח ציבורי הוחלט להקי שמורת טבע על חלק
מהשטח .בשנת  1964הייתה 'שמורת החולה' לשמורת הטבע
הראשונה בישראל .אבל לאחר זמ קצר התברר שהַמ ִי
אינ נשארי בשמורה ,והשטח התייבש כמעט לגמרי.
העבודות נמשכו שני .בסופו של דבר הצליחו לשק את
המקו :הביאו בעלי חיי מתאימי ,החזירו חלק מצמחי
המי לביצה ,סללו שביליהליכה למטיילי ,והקימו
נקודות לתצפית בציפורי .יותר מ 200סוגי של עופות
מי חוזרי למקו מידי שנה.
מתו $מבחני סו .האולפ  משרד החינו$
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ְמַרת ַהחָלה – ' ְמַרת ַה ֶַבע' ָהִראָנה
' ְ5מַ7רת ֶטַבע' ִהיא ֵאז4ר ְֶ 4"5מִג ִ3י ַעל ַה ְָ2מִחי ְוַעל ַ"ֲעֵלי
ַהַח ִ;י ַ" ְִ:ביָבה ַה ְִ9בִעית ֶֶ8ָ 5ה5ְ ' .מַ7רת ַהחָ7לה' ִנְמֵצאת
ִ"ְצפִ4מְזָרח ָהָאֶר ְ"ֵעֶמק ַהחָ7להְ ,ו ְִ5טָח= ָ7< 3,200נ.
ֵעֶמק ַהחָ7לה ָהָיה ֶ"ָעָבר ָמק5ֶ 4ל ֲאַג ִ7ב ָ2הֶ .זה ָהָיה ְמק4
ַה ְ?נָ7חה ֶהָח75ב ְ"יֵ4תר ַל ִִ4>2רי ְוָלע4פ4ת ַ"ֶ<ֶרְֵ $מֵאיר>ָ 4ה
ְלַאְפִריָקה ַ7בֲחָזָרהָ .הי @ַ 5ָ 7סִ7גי ַר ִ"י ֶ5ל ְצָמִחי
ְוָדִגי ְנִדיִרי – עָ4ל ִנְפָלא ֶ5ל ַחי ְוצֵ4מַחֲ .אָבל ַה ִ" ָ2ה ָה ְיָתה
ְמCס ֶֶBנתָ :היַ ="ָ 7י5ִ 7Aי ְֶ@ָ5רמְ 7לַמֲחַלת ָמַלְרָיה ָק ָ5ה ֵ7מא4ת
ֲאָנ ִ5י ֵמת.7
ִמָ;ד ְלַאַחר קַ 7ה ְ?ִדיָנה Cהְחַלט ְלַי ֵ"ֶ 5את ַה ִ" ָ2ה ְוֶאת ֲאַג
ַהחָ7להְ7 ,לָה ִקי ַעל ֲאָדמ4ת ֵא ֶ8ה ִיִ7Dבי ַח ְקָלִא ִ;י.
ָהֲעב4ד4ת 2ְ "Cעַ 7על ְיֵדי ַהֶֶFר ַהֶַ;ֶFמת ְל ִי ְָEרֵאלְ ,ו ִנְמ ְ5כ 7כ7
ִָ 5ניַ"ְ .מֲהָלְֲ $עב4ד4ת ַה ִ;"ָ 57קָמה ְקבַ7צת ֲאָנ ִ5י – ְֶBָ 5לָלה
ַמְדָע ִני ְוחְ 4קִרי – ְוָדְר ָ5ה ְלַה ְִ5איר ְלָפח4ת ֵחֶלק ִמ ַה ִ" ָ2ה.
ֵה ָטֲענַ 57";ִ 5ֶ 7ה ָ?קִ 4יְגֹר ְלַבֲעֵלי ַהַח ִ;י ְוַל ְָ2מִחי
ְלֵהָעֵל ְמנֵ4פי ָהָאֶר ִ7מ ָהעָ4ל ִ"ְכָלל.
ַאֲחֵרי ִוַ7Bח ִצ"ִ7רי Cהְחַלט ְלָה ִקי ְ5מַ7רת ֶטַבע ַעל ֵחֶלק
ֵמַה ֶַDטחַ5ְ "ִ .נת ָ 1964ה ְיָתה ' ְ5מַ7רת ַהחָ7לה' ִל ְ5מַ7רת ַה ֶַ9בע
ָהִראָ45נה ְ" ִי ְָEרֵאלֲ .אָבל ְלַאַחר ְזַמ ָקָצר ִהְת ָ"ֵרר ֶַ5ה ַ? ִי
ֵאיָנ ִנ ְָ5אִרי ַ" ְDמָ7רהְ ,וַה ֶַDטח ִהְתַי ֵ"ְBִ 5מַעט ְלַגְמֵרי.
ָהֲעב4ד4ת ִנְמ ְ5כִ 5ָ 7ני"ְ .ס4פ5ֶ 4ל ָ<ָבר ִהְצִליחְ 7ל ֶַ Fֵ5את
ַה ָ?קֵ :4הִביאֲ"ַ 7עֵלי ַח ִ;י ַמְתִאיִמיֶ ,הְחִזירֵ 7חֶלק ִמ ְִ2מֵחי
ַה ַ? ִי ַל ִ" ָ2הָ ,סְללִ5ְ 7ביֵליֲהִליָכה ַל ְ?ַט ְ;ִליְ ,וֵה ִקימְ 7נCק<4ת
ְלַתְצ ִ>ית ַ" ִִ4>2רי .יֵ4תר מ 200סִ7גי ֶ5ל ע4פ4ת ַמ ִי
חְ4זִרי ַל ָ?קִ 4מיֵדי ָָ5נה.
מתו $מבחני סו .האולפ  משרד החינו$
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הפעלי
Traduction
assécher

durer
laisser
disparaître
s'assécher
s'avérer
rendre

הוא הווה
מייבש
$נמש
משאיר
נעל
מתייבש
מתברר
מחזיר

הוא  עבר
ייבש
$נמש
השאיר
נעל
התייבש
התברר
החזיר

בניי
פיעל
נפעל
הפעיל
נפעל
התפעל
התפעל
הפעיל

ש הפועל
לייבש
$להימש
להשאיר
להיעל
להתייבש
להתברר
להחזיר

Vocabulaire
réserve naturelle
végétaux
animaux
superficie
lac
marécage
repos
oiseaux
volatiles
faune et flore
moustiques
dangereux
asséchement
scientifiques et chercheurs
controverse
plantes aquatiques
chemins de promenade
sorte, espèce

שמורת טבע
צמחי
בעלי חיי
שטח
אג
ביצה
מנוחה
ציפורי
עופות
חי וצומח
יתושי
מסוכ
ייבוש
מדעני וחוקרי
ויכוח
צמחי המי
שבילי הליכה
סוג
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שאלות
 .1מהי שמורת טבע?
______________________________________________________
____________________________________________________________
 .2כתוב" :עמק החולה היה בעבר מקו של אג ו ִיָצה".
א .מה היה מיוחד בעבר במקו הזה?
_________________________________________
____________________________________________________________
ב .למה החליטו לייבש את ה ִ"יָצה?
___________________________________________
____________________________________________________________
 .3כתוב..." :שמורת החולה לשמורת הטבע הראשונה בישראל".
א .בזכות מי הקימו את השמורה?
____________________________________________
ב .מה הייתה הטענה שלה?
_______________________________________________
____________________________________________________________
ג .מדוע נמשכו עבודות השיקו זמ רב ?
_______________________________________
____________________________________________________________
ד .למה מעניי לבקר בשמורה?
______________________________________________
____________________________________________________________
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