
איך נוצרת מפולת שלגים?

בפסגות של ההרים הגבוהים יש הרבה שכבות שלג. אם 
השמש זורחת לאחר סופת שלג, פני השלג מפשירים. אם 
המים יעשו אחר כך קרח , יצור השלג הבא שכבה נפרדת על 
פני הקרח. השכבות השונות יכולות להיפרד זו מזו ולגלוש 
במורד ההר בכח עצום. מפולות שלגים אחרות נוצרות 
באותו אופן שבו נוצר כדור שלג גדול. למשל כדור שלג יכול 
להתגלגל במדרון תלול בזמן סערה. לצבור בדרכו למטה עוד 
שלג ולהעשות לכדור גדול בהרבה. תוך כדי כך כדור השלג 
גם מגביר את מהירותו . אם מפולת השלגים אינה נבלמת 
על ידי עצים או סלעים, היא דוהרת למטה אל העמק כמו 

רכבת מהירה.
באותם מקומות שבהם צפויות מפולות שלגים, מקובל 
להציב שלטי אזהרה על המדרונות. מפולת יכולה להתחיל 
גם כתוצאה מגלי קול של מחליקים על השלג. כאשר אנשים 
נקברים מתחת למפולת שלגים , יוצאים צוותי חילוץ 
מיוחדים לחפש אותם בעזרת כלבים מאולפים. הכלבים 
יכולים למצוא אפילו אנשים שנקברו מתחת לחמישה 

מטרים של שלג!  
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ְ ׁשָלִגים? ֹ ּפֶלת  ֵאיְך נ ֹוֶצֶרת ַמ

ֶ ׁשֶלג. ִאם  ִ ׁשְכב ֹות  ֵ ּבה  ֶ ׁשל ֶהָהִרים ַהְגב ֹוִהים ֵי ׁש ַהְר ְ ּפָסג ֹות  ַ ּב
ִ ׁשיִרים. ִאם  ֶ ׁשֶלג ַמְפ ְ ּפֵני ַה ֶ ׁשֶלג,  ֶ ׁשֶמ ׁש ז ֹוַרַחת ְלַאַחר ס ּוַפת  ַה
ִ ׁשְכָבה ִנְפֶרֶדת ַעל  ָ ּבא  ֶ ׁשֶלג ַה ָ ּכְך ֶקַרח , ִיצ ֹור ַה ַהַמִים ֵיָע ׂש ּו ַאַחר 
ָ ּפֵרד ז ֹו ִמז ֹו ְוִלְגל ֹו ׁש  ְ ׁשָכב ֹות ַה ׁש ֹונ ֹות ְיכ ֹול ֹות ְלִה ְ ּפֵני ַהֶקַרח. ַה
ְ ׁשָלִגים ֲאֵחר ֹות נ ֹוָצר ֹות  ֹכַח ָעצ ּום. ַמ ּפ ֹול ֹות  ְ ּב ְ ּבמ ֹוַרד ָהָהר 
ֶ ׁשֶלג ָיכ ֹול  ַ ּכד ּור  ָ ׁשל  ֶ ׁשֶלג ָגד ֹול. ְלָמ ַ ּכד ּור  ֶ ׁש ּב ֹו נ ֹוַצר  ֹאֶפן  ְ ּבא ֹות ֹו 
ְ ּבַדְר ּכ ֹו ְלַמָטה ע ֹוד  ִ ּבְזַמן ְסָעָרה. ִלְצ ּב ֹור  ְ ּבִמְדר ֹון ָתל ּול  ְלִהְתַגְלֵגל 
ֶ ׁשֶלג  ַ ּכד ּור ַה ָ ּכְך  ְ ּכֵדי  ֵ ּבה. ת ֹוְך  ְ ּבַהְר ֶ ׁשֶלג  ּוְלֵהָע ׂש ֹות ְלַכד ּור ָגד ֹול 
ְ ׁשָלִגים ֵאיָנה ִנְבֶלֶמת ַעל  ֹ ּפֶלת ַה ִ ּביר ֶאת ְמִהיר ּות ֹו . ִאם ַמ ַגם ַמְג
ֶ ּכֶבת  ְ ּכמ ֹו ַר ְיֵדי ֵעִצים א ֹו ְסָלִעים, ִהיא ד ֹוֶהֶרת ְלַמָטה ֶאל ָהֵעֶמק 

ְמִהיָרה.
ָ ּבל  ְ ׁשָלִגים, ְמֻק ָ ּבֶהם ְצפ ּוי ֹות ַמ ּפ ֹול ֹות  ֶ ׁש ְ ּבא ֹוָתם ְמק ֹומ ֹות 
ֹ ּפֶלת ְיכ ֹוָלה ְלַהְתִחיל ַגם  ִ ׁשְלֵטי ַאְזָהָרה ַעל ַהִמְדר ֹונ ֹות. ַמ ְלַהִציב 
ִ ׁשים  ֶ ׁשר ֲאָנ ַ ּכֲא ֶ ׁשֶלג.  ֶ ׁשל ַמְחִליִקים ַעל ַה ְ ּכת ֹוָצָאה ִמַגֵלי ק ֹול 
ְ ׁשָלִגים , י ֹוְצִאים ִצְוֵתי ִחל ּוץ ְמֻיָחִדים  ֹ ּפֶלת  ָ ּבִרים ִמַתַחת ְלַמ ִנְק
ְ ּכָלִבים ְיכ ֹוִלים  ְ ּכָלִבים ְמֻאָלִפים. ַה ְ ּבֶעְזַרת  ֵ ּפ ׂש א ֹוָתם  ְלַח
ֶ ׁשל  ָ ׁשה ֶמְטִרים  ְ ּבר ּו ִמַתַחת ַלֲחִמ ֶ ׁשִנְק ִ ׁשים  ִלְמצ ֹוא ֲאִפל ּו ֲאָנ

ֶ ׁשֶלג!  
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הפעלים

Traductionהוא - הווההוא - עברבנייןשם הפועל

פעללזרוח

הפעיללהפשיר

פעלליצור

נפעללהיפרד

פעללגלוש

נפעללהיווצר

התפעללהתגלגל

פעללצבור

נפעללהיעשות

הפעיללהגביר

נפעללהיבלם

פעללדהור

הפעיללהציב

הפעיללהחליק

נפעללהיקבר

Vocabulaire

sommet פסגה, פסגות

couche שכבה, שכבות

glace קרח

bas מורד

gigantesque עצום

manière אופן

pente מדרון

escarpé תלול

tempête סערה

vitesse מהירות

vallée עמק
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prévisible צפוי

panneaux de mise en garde שלטי אזהרה

résultat תוצאה

échos גלי קול

équipe de sauvetage ִצְוֵתי ִח ּל ּוץ

chiens dressés כלבים מאולפים

שאלות

1. מה גורם למפולות שלגים ? 

2. מה ּו הנזק שנגרם ממפולת שלגים  ?   

 
                  

3. כיצד מחלצים את האנשים ממפולת השלגים ? 
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