
ים כינרת

Coucher de soleil sur le Lac de Tibériade - Kineret

הכינרת היא האגם  הגדול והחשוב ביותר במדינת-ישראל. 
לאגם קוראים 'כינרת' כי הצורה שלו דומה לכינור. הכינרת 
נמצאת בצפון-הארץ, על-יד העיר טבריה ועל-יד הקיבוצים 
דגניה ועין-גב. בצד המזרחי של הכינרת יש הרים גבוהים, והם 

נקראים 'רמת הגולן'. 
המים בכינרת מגיעים ִמנהר הירדן, ומהכינרת הם זורמים 

לבתים בצינורות גדולים שנקראים 'המוביל הארצי'.
במשך הקיץ כמות המים בכינרת יורדת, ובחורף תמיד יש 
תקווה שֵירדו מספיק גשמים, והכינרת תתמלא במים. כאשר 
יורד הרבה גשם והכינרת מלאה במים, יש לישראלים הרגשה 

ש"הכול יהיה בסדר" ולא צריך לדאוג.
הכינרת היא מקום תיירות חשוב. תיירים מכל העולם מגיעים 
ומבקרים במקום. גם הישראלים אוהבים לבלות בכינרת. בקיץ 
מתקיימים באזור הכינרת פסטיבלים למוסיקה. בשנים 
האחרונות סללו דרך מיוחדת מסביב לכינרת, ואפשר לטייל בה 

וליהנות מהנוף היפה וממזג האוויר הנעים. 
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ִ ּכיֶנֶרת ַים 

Coucher de soleil sur le Lac de Tibériade - Kineret

ִ ּבְמִדיַנת-ִיְשָרֵאל. ָלֲאַגם  ְ ּבי ֹוֵתר  ִ ּכיֶנֶרת ִהיא ָהֲאַגם ַהָגד ֹול ְוֶהָחש ּוב  ַה
ִ ּכיֶנֶרת ִנְמֵצאת  ִ ּכי ַהצ ּוָרה ֶשלֹו ד ֹוָמה ְלִכינ ֹור. ַה ִ ּכיֶנֶרת',  ק ֹוְרִאים '
ִ ּבְצפ ֹון-ָהָאֶרץ, ַעל-ַיד ָהִעיר ְטֶבְרָיה ְוַעל-ַיד ַהִקי ּב ּוִצים ְדַגְנָיה 
ִ ּכיֶנֶרת ֵיש ָהִרים ְגב ֹוִהים, ְוֵהם  ַ ּבַצד ַהִמְזָרִחי ֶשל ַה ְוֵעין-ֵגב. 

ִנְקָרִאים 'ָרַמת ַהג ֹוָלן'. 
ִ ּכיֶנֶרת. ֵהם ז ֹוְרִמים   ִ ּכיֶנֶרת ַמִגיִעים ִמְנַהר ַהַיְרֵדן   ּוֵמַה ַ ּב ַ ּמִים  ַה

ְ ּבִצינ ֹור ֹות ְגד ֹוִלים ֶשִנְקָרִאים 'ַהמ ֹוִביל ַהַאְרִצי'. ָ ּבִתים  ַל
ִ ּכיֶנֶרת י ֹוֶרֶדת,  ּוַבח ֹוֶרף ָתִמיד ֵיש  ַ ּב ַ ּכמ ּות ַהַמִים  ְ ּבֶמֶשך ַהַקִיץ 
ַ ּכֲאֶשר  ְ ּבַמִים.  ִ ּכיֶנֶרת ִתְתַמֵלא  ִ ּפיק ְגָשִמים, ְוַה ִתְקָווה ֶשֵיְרד ּו ַמְס
ְ ּבַמִים, ֵיש ַלִיְשְרֵאִלים ַהְרָגָשה  ִ ּכיֶנֶרת ְמֵלָאה  ֵ ּבה ֶגֶשם ְוַה י ֹוֵרד ַהְר

ְ ּבֵסֶדר", ְולֹא ָצִריְך ִלְדא ֹוג. ֶש"ַה ּכ ֹול ִיְהֶיה 
ֹ ּכל ַהע ֹוָלם ַמִגיִעים  ִ ּכיֶנֶרת ִהיא ְמק ֹום ַתָייר ּות ָחש ּוב. ַתָייִרים ִמ ַה
ַ ּבַקִיץ  ִ ּכיֶנֶרת.  ַ ּב ַ ּבָמק ֹום. ַגם ַהִיְשְרֵאִלים א ֹוֲהִבים ְלַבל ֹות   ּוְמַבְקִרים 
ַ ּבָשִנים  ִ ּכיֶנֶרת ֶפְסִטיָבִלים ְלמ ּוִסיָקה.  ְ ּבֵאז ֹור ַה ִמְתַקְייִמים 
ָ ּבה  ִ ּכיֶנֶרת, ְוֶאְפָשר ְלַטֵייל  ָהַאֲחר ֹונ ֹות ָסְלל ּו ֶדֶרך ְמי ּוֶחֶדת ִמָסִביב ַל

 ּוֵליָהנ ֹות ֵמַהנ ֹוף ַהָיֶפה  ּוִמֶמֶזג ָהֲאִוויר ַהָנִעים. 
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הפעלים

Traductionהוא - הווההוא - עברבנייןשם הפועל

arriverמגיעהגיעהפעיללהגיע ל-

se remplirמתמלאהתמלאהתפעללהתמלא

coulerזורםזרםפעללזרום

descendreיורדירדפעללרדת

faire une routeסוללסללפעללסלול

se divertirמבלהבילהפיעללבלות

se déroulerמתקייםהתקייםהתפעללהתקיים

profiterנהנהנהנהנפעלליהנות

Vocabulaire

lac אגם

important חשוב

ressemble à דומה ל-

violon כינור

côté צד

est מזרחי

tuyau צינור

conduit national מוביל הארצי

quantité כמות

été קיץ

hiver חורף

espoir תקווה

pluie גשם, גשמים

autour מסביב

paysage נוף

météo מזג אוויר

agréable נעים
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שאלות

1. : "הכינרת היא האגם (ים קטן) הגדול... 

במדינת-ישראל". 

    א. למה קוראים לאגם בשם כינרת? 

___________________________________________

    ב. איזה מקומות נמצאים על-יד הכינרת? 

________________________________________
       

____________________________________________________

    ג. איך מגיעים המים מהכינרת לבתים? 

_________________________________________

2. מתי מרגישים הישראלים ש"הכל יהיה בסדר"? 

____________________________________
    

____________________________________________________

3.  "הכינרת היא מקום תיירות חשוב". 

   א. מי הם המבקרים בכינרת? 
________________________________________________

       
____________________________________________________

    ב. איך אפשר לבלות בכינרת? 

________________________________________________
       

____________________________________________________
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