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 אדם וטבע בנחל כזיב

נחל כזיב תיכון: ממצפה הילה לחניון הזיתים בפארק גורן                

 "ככל שהעולם מתפתח שואף הוא לחזור לטבעיותו המקורית"
 (הרב קוק)            

 

 

מכלול  הלראות ב אפשר, שיחידת נוף עשירה ומגוונת . הנחל הואמן היפים שבנחלי הארץ הוא נחל כזיב

 . קשורים זה בזה בקשרי השפעה הדדייםנוף ה פרטי

 שמורת טבע המשתרעת על פני גיא מרהיב. בתחום מסלול היש"מ עובר בחלקו התיכון של הנחל,

וצומח  תיכוני-חורש ים ,בשמורה צומח מדרונותנופאדם: מרכיבים שונים של תופעות ניכרים מסלול ב

במצוקי הנחל . ער אצילושיחי  אדר סוריגדולים, ריכוז גדול של עצי  דולבהכולל עצי  – יםנחל יאפיק

בתחומי  .שרכיה אשונה, חצב החורש בן, מישויה פעמונית, שושן צחורביניהם  ,גדלים צמחים נדירים

מי הנחל תריסר  הזינו בעבר. 6991בשנת   למקום שהובאו יחמורים , ויש בהנשריםמושבת  ישהשמורה 

 יםאצנמ ,כמו כן .עד היום אפשר לראותמהן  םשרידי , אךנהרסו עם השנים. הטחנות טחנות קמח

 .מבצר מונפור יים, שהבולט בהם הואעתיקות ומבנים צלבנבמקום 

של ההשלכות וכתוצאה מכך גם על  עצמו.  משפיע במעשיו על הסביבהוהוא חלק מהנוף,  הוא האדם

 סמויות מהעין. ובחלקן בשטח בחלקו ניכרות מעשיו 

 ואתמעשיו של האדם  לשההשלכות  אתננסה להבין  נופאדם בנחל כזיב,תופעות התבוננות בבעזרת 

 .אחריותו

http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%94%D7%A8%D7%91+%D7%A7%D7%95%D7%A7%5D/1/1/0/
http://www.inature.info/wiki/שמורת_נחל_כזיב
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=1934
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=220
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=414
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=215
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=2
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=675
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=335
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=1909
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=1089
http://www.tau.ac.il/lifesci/campusteva/fallowdeer.html
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%A8_(%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A8)
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  .גליל עליון: חבל ארץ

  .תלוי במסלול שבוחרים( ,ללא נסיעה)שעות  8-1 משך זמן היש"מ:

 .ק"מ 8 אורך מסלול ההליכה:

 הגליל העליון. – 2מפת סימון שבילים מס'  מפה:

 )סמוך למצפה הילה(. 60271/20678נקודת התחלה: 

 .)בחניון הזיתים( 60272/20271נקודת סיום:       

  ם בנקודת ההתחלה.ילעלות חזרה לכיוון מצפה הילה ולסייש אפשרות 
 מערב בנחל לכיוון ור לעין טמיר והולכיםסימון השחלפי היורדים  ,במקום לרדת למבצר , 

להמשיך עד לתצפית או  ,60270/20272 צ"נ – בשביל ברתותהליכה  :אפשרויות שתישם יש 

 .60662/20262צ "נ – ולעלות לפארק גורן רומונפ

  ממצד אבירים ירידה בשביל  .60072/20272 צ"נ – מצד אבירים דרךמסלול למיטיבי לכת

הזרימה עד למצפור המונפור )סימון  לפי כיווןכזיב עליון, הליכה נחל שחור עד למסומן בה

 אדום(.

 , אך בקיץ נעים יותר לרחוץ בברכות.כל השנה :עונה מומלצת 

  יש להצטייד במים. אין אפשרות למלא מי שתייה במהלך המסלול. מגבלות:

 הליכה במים.ם לבנעלי גם  כדאי להצטייד

 .נהתקי היא , מחוץ לערוץהלקויטלפון נייד בקליטת קשר  בערוץ

  בטיחותדגשי 

 החווה הצלבנית ולטחנת הקמח. אין לטפס ולהיכנס למבנה 

 והברכות. יםסכנת החלקה בקרבת המפל 

 קבה בעין טמיר. אין להיכנס לנ 

  ליד עין טמיר.שסכנת החלקה על משטחי הסלע 

 יש להיזהר מהחלקה בירידה. ,בימי גשם 

 .נגישות  -אינו בר בינונית.-קלה דרגת קושי:

 .אין אתרים בתשלום:
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אור מסלולית  

 

בדרך  .המונפורממצפה הילה לכיוון אדום שביל המסומן בביורד ו (0) מגרש החניהבהמסלול מתחיל 

 , נצפה סביבהסביבהעל ו מרהיבה על נחל כזיבתצפית יש  . במקום שבו העץ עומד(3)עץ חרוב נראה 

משם נמשיך   .(2) מונפורהצלבני מבצר הלשרידי אדום עד המסומן בבמסלול נמשיך  בטרם נרד לנחל.

מכאן נמשיך  .הקמת המבצרשהיתה הבסיס הראשוני ל – (5)הצלבנית החווה אל שרידי  לרדת בשביל

 – (1ערוץ הנחל )ב צמחיית נחליםנראה  .במעלה נחל כזיב ,מזרח-כיוון צפוןל ירוקבשביל המסומן ב

טחנת שרידי  עד ל בשביל  נתקדם  .פורח במדרון הדרומיהשושן הצחור  ,יוני(-בעונת הפריחה )מאי

נעלה  ,מנקודה זו .(7)לעין טמיר הנחל עד ערוץ  לאורךירוק מסומן בבשביל הנלך  ומשם ,(/הקמח )

 ,(8) יחמוריםלהאקלום מכלאת נעבור דרך  ,במעלה המדרון הצפוני של הנחלכחול מסומן בהבשביל 

 .שבפארק גורן (9) חניון הזיתיםבנסיים את המסלול ו
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במסלולש האתריםאור ית 
 

  ( 3)נחל כזיב  על תצפית – עץ החרוב

סביבת הנחל היא גליל המערבי. ה נחליהגדול ב הוא .הררי ויפההזורם באזור נחל איתן, הוא  נחל כזיב

נחל טחנות סמוך לבעבר פעלו ב .ואחריםוִמבנים צלבניים  המונפורבה נמצאים מבצר ו ,שמורת טבע

ביניהם עין זיו, עין טמיר ועין  ,מספרינות ילאורך הערוץ מעקמח, ושרידים מהם קיימים עד היום. 

א המעיין ישאיבה מעין זיו, שה , כפי שהיה בעבר, שכןזורם לכל אורכו כל השנה כברחרדלית. הנחל 

  .תניכר בצורהה הזרימאת העיקרי בנחל, צמצמה 

רץ : עצים )כגון: אלון מצוי, קטלב, אלה אתהכולל, תיכוני-חורש ים בצמחיית ותהנחל עטור גדות

בני שיח )כגון  ,לוטם מרווני ושעיר( ,אלת המסטיק שיחים ) כגון: קידה שעירה, ,דולב מזרחי( ,ישראלית

שנתיים )כגון: כלנית,  -וחלקם חד ,שנתיים-חלקם צמחי בצל ופקעת רב – ועשבוניים סירה קוצנית(

 גזר קיפח(. ,עירית גדולה, רקפת

 יוני.-דשים מאיוהפורח בח ,השושן הצחור הואנחל כזיב אזור אחד הצמחים הנדירים הגדלים ב

 

  (2) מונפורמבצר 

החווה שנה כחווה חקלאית מבוצרת היטב, אך  תשע מאותהמבצר לפני כבנו את אבירים צרפתים 

והם אלה  המבצר, הטבטוני אתמהמסדר  אבירים גרמניםקנו , 6229בשנת . במלחמהד ומהר מאנהרסה 

לא ארכו. לאחר  מבצרב ימיהםאך גם  .את מבצרם אנו רואים היום למעשה,. שהשקיעו בו רבות

מטרה לגרש סופית את כל לשמו להם  למקום. הממלוכים הממלוכיםהגיעו , 6207-ב כארבעים שנה,

אנו אותו ש)ממגדל העוז  נלחמו בממלוכים הטבטונים .ישראלארץ אירופאים מאדמת וה הצלבנים

 פקד ,המושל הממלוכי ,ביברסו ,הממלוכים את המבצרות זאת כבשו אך למר ,(רואים בבירור מולנו

 ולרצות לחזורלמקום  הוא רצה לוודא שלא יהיה לצלבנים סיבה להתגעגעשכן להרוס את המבצר, 

מחתנו לש – על תילו עומדוהוא נשאר , את מגדל העוזהממלוכים לא הצליחו להחריב . כנראה אליו

שם שניתן לו בשל  – "מבצר הקרן הקטנה" – "קלעת אלקרין"נקרא בערבית  מבצר מונפור הרבה.

היו חלק מהמארג  טחנות הקמחו ,. מסביב למבצר היו בנויות חוות רבותהשלוחה התלולה מיקומו על 

 במבצר זה הצלבניםומעניין לדמיין איך חיו  ,. התצפית מהמבצר מרשימה מאודאי של המבצרקלהח

הביצור הפנימי  – הם רק חלק קטן מהמבצרבשטח . השרידים הנראים כיום שנה שמונה מאותלפני 

 .ומגדל העוז. חלקים רבים נוספים נהרסו כליל או לא נחשפו בחפירות ארכיאולוגיות

 

 ( 5)הצלבנית החווה 

משפחת אצילים  (,De Milly) מיילי-ידי בני משפחת דה-על ,62-מבצר מונפור הוקם באמצע המאה ה

שבירתה הייתה מעיליא. במעיליא השתכנו  – לידיה את הנחלה הגלילית הבליאשר קממוצא צרפתי 

כרכושו הפרטי של  62-אשר נבנה בתחילת המאה המבצר  –" ךאצילים במבצר אשר כונה "מבצר המלה

http://www.inature.info/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%91
http://www.inature.info/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%91
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=1863
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%A9%D7%9F_%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%A8
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אשר  ,כחווה חקלאית מבוצרת לימיי-מלך ממלכת ירושלים. את מבצר מונפור בנו האצילים לבית דה

 .שנכללו בתחומי נחלתה של המשפחה ,כפרים וחוות מסוג זה שלושים ושישההייתה חלק ממערכת של 

, וכך לאישה לימיי-את אגנס לבית דה ,קורטניי-נשא מקורבו של המלך, האציל ז'וסלין דה ,6609בשנת 

ונפור. מהמבצר תהיה חלק מלימים ובכלל זה גם את החווה אשר  ,סביבותיהאת ירש את מעיליא ו

ובעקבות כך פיארו היושבים בה את  ,החווה ה שלחשיבות גדלה ,במרוצת השנים שחלפו מאז הקמתה

 מתחם וחיזקו את הביצורים המקיפים אותו.שבהמבנים 

 

 (/) טחנת קמח

תה שייכת לבן כפר היי טחנההשונות. ת המתיישבים בתקופות א השימש ,ה עוד רבותטחנה זו, וכמות

פסקה רק בשנות  פעולתה –, והיא הייתה טחנת הקמח האחרונה שעוד פעלה במקום ממעיליה

 .נחלים רבים בארץבאמצעות מי נחל הופעלה ב טחנת הקמח. שיטת הפעלת 27-חמישים של המאה הה

, הקמחטחנת צבירת גובה. במבנה  אגב, טחנת הקמחה לעבר והוזרמו ב תעלההוטו לחלק ממי הנחל 

אשר היה  ,כפותהניע את גלגל הלחץ המים הנופלים  רך ארובה ומגלש לעבר גלגל הכפות.המים דנפלו 

  המים חזרה לאפיק הנחל. זרמון אמכגרגירי הקמח.  לטחינת רחייםקשור בחלקו העליון לאבני 

 

  (7) עין טמיר

אשר  הבוקע מתוך מחילה צרה וארוכה ,זהו מעיין שכבה. של הנחלהמעיין נמצא בגדה הדרומית 

ממלאים ברכה  . מי המעייןנחלהזורמים אל ערוץ ה המעיין מילהגביר את ספיקת  במטרהבעבר נחצבה 

 .בסמוך לה גבים שנוצרו בסלע הגירורדודה ויפה, 

 

   (8) יםיחמורלמכלאת אקלום 

מבוקר. רשות -ציד לא עקבאז נכחד  ,27-ישראל עד תחילת המאה הארץ היחמור הפרסי היה נפוץ ב

. לארץ הובאו יחמורים מאירן ,במבצע ייחודי .לנוף הארץ שמורות הטבע פעלה להשבת היחמורים

. הם הובאו למקומות שונים, טבעאל ההחליטו להשיבם  ,בר בכרמל-התרבו בחיהיחמורים שלאחר 

היחמורים  ,לפני שחרורם לטבע. אזור הנחלל עשרות יחמורים הובאו ,6991בשנת  כזיב. נחלביניהם 

 מאהלמעלה מכיום לאזור המחייה החדש.  להסתגללום על מנת לאפשר להם קבמכלאת אנמצאים 

 מסתובבים באזור הנחל.יחמורים 

 

   (9) פארק גורןב חניון הזיתים

 הגליל של החורש בלב משתרע . הואמבצר המונפורעל צופה על הערוץ התלול של נחל כזיב ו גורן פארק

 יער שכולו ל, והגדול ביותר,בישרא הראשון כפארק ,6912-ב את הפארק הקימה ל"קקה .המערבי

 נחל לשמורת ממנו יוצאים טיול שבילים, ודונ כאלפיים פני על משתרע הפארק. מצוי אלון של טבעי

 אפשרויות גווןם ובזכות מוהמרהיבי הירוקים בזכות מרחביו  ר.המונפו ולמבצר טמיר לעין ב,כזי

ור .בישראל החשובים הטיול ממוקדי לאחד גורן פארק נהיה שבו הבילוי
חז

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%97%D7%A0%D7%AA_%D7%A7%D7%9E%D7%97_%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%97%D7%A0%D7%AA_%D7%A7%D7%9E%D7%97_%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://www.masa.co.il/article/1953/%D7%99%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D---%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%94/
http://www.kkl.org.il/forestsearch/goren_park.aspx
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ר 
וד

ס
 

  הערות דגש מיוחד  תיאור הפעילות    נושא הפעילות  מיקום הפעילות  
 

  מיוחדציוד  זמן 

 מגרש החניה  0
    (0) 

 על המפה מיקומנו.0
 
 נושא היש"מ הצגת .2
 
 
 
 .הנחיות בטיחות2

בהתייחס לנקודה  על המפה מיקומנו
 שממנה יצאנו. 

 
קישור היש"מ  –מה מצפה לנו היום 

 לסדנה והצגת המסלול. 
 

כובע, הליכה  בטיחות בהליכה:
בשבילים מסומנים, אכילה בהפסקות 

בלבד, שמירה על הניקיון, הימנעות 
מהיווצרות פערים, שתיית מים 

 לאורך המסלול.

משימות  .0 
 (0חוליות )
חלוקת 

המשימות 
מתבצעת 
  .תהיבהכנה בכ

הפעילות  .3
מתבצעת 

 מסלולהלאורך 
  .ובחוליות 

2  
 דק'

ארץ מפת 
 ישראל

ממגרש החניה עד  3
עץ החרוב,  

 במסלול האדום

 67    הליכה
 דק'

 

 ליד עץ החרוב,   2
בסמוך לתחילת 
השביל המסומן 

 באדום
(3) 

 .ארוחת בוקר 6
 
התמצאות – תצפית.2

 במרחב 
 
 
 .מכלול הפרטים בנוף 2
 
 
 
 
 
 
 

 
 
תצפית על . זיהוי יישובים במרחב, 2

 צפוני דרומי ומפנה מפנה –כזיב  נחל 
(3), 

 ,(2) צופים אל המרחב
 תשובות – (5צופים אל המרחב )

  .למורה
 
התייחסות ב – (1פרטים בנוף ). 2 

נחל כזיב, המסלע  –פיזי  :לרבדים
 –צמחייה עשירה  – ביוטי ;הגירני

אנושי  תיכוני ובעלי חיים;-חורש ים
פרויקט המצפים  –מצפה הילה  –

פעילות הקק"ל  בפארק גורן  ,בגליל
 כזיב. ובנחל

 
בהליכה לאורך המסלול, רצוי 

 להתייחס:
 להשפעת האדם על הסביבה
 הפחים :בהתייחס לרבדים, לדוגמה

 )אנושי( גבוהים וסגורים

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 
 דק'

מפת  גליל 
 עליון 
 (  2)מס' 

מהלך הפעילות ביש"מ  
 

http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C
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ברשת ברזל  על מנת שבעלי חיים 
)ביוטי( לא יוכלו להפוך אותם ולאכול 

את הפסולת )אנושי משפיע על 
 ;)אנושי( מבוקרת רעיית צאן  ;ביוטי(

חורש הסבוך )ביוטי( על מנת  גיזום ה
אנושי משפיע יתפשטו )שרפות שלא ש

 . (על ביוטי
 
על מנת לשמור  שבילים המסומניםל

לאפשר על מנת על ערכי הטבע ו
הליכה בתוואי מוסכם מבלי להפריע 

 ולצומח. ייםחלי הלבע
 
שימור האתרים הארכיאולוגים  ל
: המבצר חקלאייםהמתקנים הו

   הצלבני, טחנות הקמח.
 
 לאורך המסלול: שצמחים ל

התלמידים מקבלים משימת דרך 
 לביצוע לאורך המסלול:  

  (/פגשתי בדרך את ... זיהוי צמחים )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

חוליה המזהה 
ראשונה את 

אחד הצמחים 
עים יהמופ

בתמונות זוכה 
  .בנקודות

מעץ החרוב למבצר  5
 המונפור

 27    הליכה
 דק'

 

 מונפורמבצר  1
(2) 

 הצלבנים  בגליל 
 
 

 ? הצלבנים.מי הם 6
    
  ,הצגה –  (7) טקס הכתרת אביר.2

 .פעילות מש"צים

 .(8) םצלבניה תחיי היומיום במצוד.2
.  משמעות השמירה על אתרים 5

מהעבר בהיבט של אחריות הדור הזה 
 לדורות הבאים.

  62 
 דק'

ציוד להצגה 
 )באחריות

 (:המש"צים
 ,נרות, קטורת
קערת מים 

)לטבילה(, שעון 
טיימר, לבוש 
אביר וכלי  

מגן, ) לחימה
חרב, שריון 

בגד  ,מאולתר
, ([לבייה]ג לבן

בקבוק   ,אורז
מיץ ענבים 

 וכוסות
 קטנות.

– (9)אביר 
 תמונה

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
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ממבצר המונפור  /
 עד טחנת הקמח  

 27    הליכה 
 דק'

 

 הצלבנית החווה 7
 (5) 

: החווה הצלבנית נקודת התייחסות 
היא  הבסיס הראשוני של מבצר 

  המונפור

  דק' 2  

 (01) תיכוני-חורש ים
 

 תיכוני.-מאפייני החורש הים
הרובד הביוטי : קשרים בין רבדים

)צמחים( מושפע מהמים )פיזי(, 
האקלים )פיזי( מהקרקע )פיזי(, מ
פעילות החי )ביוטי( והאדם מו

 )אנושי(.
 

קיומו של חורש 
סמוך תיכוני ב-ים

 .לחווה החקלאית

 62 
 דק'

יש להכין 
שלטים שבהם 

מאפייני  
הצומח 
 בחורש

 ערוץ הנחל 
 
(1)  

 משימת חוליה צמחיית נחלים
הרדוף הנחל:  אגדות על צמחי

  ,הנחלים
 ,נענע משובלת

 ,עץ התאנה 
 .קנה מצוי

 ,סמוך לנחל
תצמח צמחייה 

בעלת ענפים 
, גמישים

 לעמוד המסוגלים
זרימת בלחץ 
 המים. 

 67 
 דק'

אפשר להכין 
 או תה מנענע

 .מרווהמ

מקום גידולו של 
השושן הצחור 
)מסומן במפה 

 ( *-המצורפת ב
 צומח במצוקים

שסביב עין טמיר 
 בחודשי הפריחה.

 שושן צחור
 
 
 

צמח נדיר ומוגן  –השושן הצחור 
 בארץ ישראל. 

 
 
 

 םבחודשיפורח  
 יוני.-מאי

אם היש"מ 
מתקיים שלא 

בעונת הפריחה, 
חשוב להביא 

 .תמונה

 שושן צחור דק' 2
 תמונה  – (00)

 

 טחנת הקמח  8
    (/ ) 

 פעילות האדם בעבר   טחנת קמח 
המים בנחל : קשרים בין רבדים.6

)פיזי( מאפשרים קיום האדם )אנושי( 
לצרכיו. פיזי נת קמח )אנושי( יוטח

 משפיע על אנושי.
משמעות השמירה על אתרים . 2

הדור הזה  מהעבר בהיבט של אחריות
 .לדורות הבאים

טחנת קמח  דק' 2  
(03)    

מטחנת הקמח   9
 לעין טמיר 

 17    הליכה 
 דק'

 

 עין טמיר  01
(7) 

 

השפעת האדם על הנוף 
 בנחל 

  .הנחל וקו פרשת המיםהיווצרות  .6
 .מעיין שכבה. 2
  

  67 
 דק'

 – מעין שכבה
  ,תרשים
 מיםבקבוק 

http://www.tiuli.com/flower_info.asp?flower_id=72
http://www.tiuli.com/flower_info.asp?flower_id=72
http://www.tiuli.com/flower_info.asp?flower_id=72
http://www.tiuli.com/flower_info.asp?flower_id=43
http://www.tiuli.com/flower_info.asp?flower_id=43
http://www.tiuli.com/flower_info.asp?flower_id=40
http://www.tiuli.com/flower_info.asp?flower_id=64
http://www.tiuli.com/flower_info.asp?flower_id=64
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=2
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=2
http://www.zofim.org.il/tripcenter/activity_item.asp?item_id=904
http://www.zofim.org.il/tripcenter/activity_item.asp?item_id=904
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%9F_%D7%A9%D7%9B%D7%91%D7%94
http://madrichtiulim.blogspot.co.il/2010/07/blog-post_8590.html
http://madrichtiulim.blogspot.co.il/2010/07/blog-post_8590.html
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 (02ראפ נחלים ) זיהום נחלים                  
כל חוליה מקבלת תפקיד ועליה 

 להציג אותו בסגנון הראפ. 
 

השפעת הרובד  :קשרים בין רבדים
 האנושי על הרובד הפיזי )הנחל(.

 

טרם השכשוך  
בעין טמיר או 

 לאחריו

62 
 דק'

 טקסטים
אביזרי ו

המחשה: 
שלטים, 

תלבושות 
 קרפ.ר ימני

כדאי להביא 
אמצעים  
להשמעת 

מוזיקת ראפ 
 ברקע.

מעין טמיר לחניון  00
 הזיתים  

    17 
 דק'

 

 מכלאות האקלום   03
      (8) 

לטבע  היחמורהשבת 
 בארץ ישראל. 

 

היחמור והשבתו  : משימת חוליה
  רץ ישראללא

גמה וד היא השבת היחמור לטבע
בעבר מעשה האדם: תיקון לחשובה 

הייתה פגיעה ביחמור עד להכחדתו 
תיקון, אוכלוסיית ה זכותב ,מהאזור

היום אפשר ו ,היחמורים בארץ גדולה
 להשיבם לטבע.

ליד עץ החרוב  
שלט  מידע על 

 היחמורים. 

 (05היחמור ) דק' 0
  תמונה –

תכנית הקמת שימור מול פיתוח:  שימור מול פיתוח   
 (01הגשרים בנחל כזיב )

 
 – גשר חבלים בנחל כזיבהקמת 

 : יתרונות מול חסרונות
השפעת האדם על  עלפעילות והדרכה 

ה דמשימור מול פיתוח. הִק  –הטבע 
על חשבון באים והפיתוח התיירותי 

: צמצום הן כךמההשלכות  ,הטבע
חיים, צמצום שטח הלי עבכמות 

ירוק, עומס מבקרים העלול להשפיע 
 על כושר הנשיאה של הטבע. 

על  לקבלהאחריות שעל האדם 
 סביבתו למענו ולמען הדורות הבאים.

כנון אחד ית
הקצוות  של גשר 
החבלים  באזור 
 מבצר המונפור

 מלפפון או גזר דק' 0  .
 

 חניון זיתים   02
(9) 

 (/0מעגל של"ח )
 

  וסיכום היש"מ

 דיון במסר הערכי: 
 מעגלי השפעה ואחריות.  

 

  27 
 דק'

 

http://www.masa.co.il/article/1953/%D7%99%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D---%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%94/
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/221/128.html
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
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 המחשות ואמצעי עזר לניהול היש"מ

  (0משימות חוליות )

  קרן כהן :כתבה

    0 פרמשימת חוליה מס

כרות בין י. מטרת הפעילות: גיבוש, הותדק עשראורך הפעילות כ .עליכם להכין פעילות בוקר מעוררת

 והוצאת מרץ.חברי הקבוצה, התעוררות 

 בהצלחה!!

 

 3 פרמשימת חוליה מס

. בתחילת היום עליכם להכין חידונים ומשחקי דרך תחרותיים להפעלת התלמידים באוטובוס

ישובים י לבדוק על פני אילובאפשרותכם להעניק נקודות בונוס לחוליות שישתתפו במשחקים. כדאי 

 נעבור בדרך ולשלב אותם בחידות. 

 בהצלחה!!

 

 2 פרחוליה מסמשימת 

בדרך מקורית  בפרט מצפה הילהועל  בכלל "תכנית המצפים בגליל"מידע על  בקצרהלהעביר  עליכם

 ומעניינת.  

 בהצלחה!!

 

 5 פרמשימת חוליה מס

 .בדרך מקורית ומעניינת ,נחל כזיבאזור הגדל ב מידע על השושן הצחור,בקצרה עליכם להעביר 

 בהצלחה!!

 

 1 פרמשימת חוליה מס

 . בדרך מקורית ומעניינתנחל כזיב על גדות עליכם לספר אגדה על אחד מצמחי הנחל הגדלים 

 .קנה מצוי ,העץ התאנ ,תנענע משובל ,הרדוף הנחליםלדוגמה: 
 בהצלחה!!

 

  / פרמשימת חוליה מס

 '.דהכנת צ'ופרים לתלמידים, מוזיקה לנסיעה, ארגון ארוחת בוקר משותפת וכ –לשיקול דעת המורה 

 

 

 
 

ור
חז

 

http://www.tiuli.com/flower_info.asp?flower_id=72
http://www.tiuli.com/flower_info.asp?flower_id=43
http://www.tiuli.com/flower_info.asp?flower_id=43
http://www.tiuli.com/flower_info.asp?flower_id=64
http://www.tiuli.com/flower_info.asp?flower_id=64
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 (3מפנה דרומי ומפנה צפוני )
 
 

 .הוא המדרון שפונה לכיוון דרום – מפנה דרומי

 הוא המדרון הפונה לכיוון צפון.  – מפנה צפוני

חשופה יחסית של הנחל  הגדה הצפוניתמבט אל נחל כזיב מגלה את תופעת המפנה הצפוני והדרומי: 

  .דרומית, מכוסה חורש סבוך ומוריקמצמחייה, בעוד הגדה הנגדית, ה

הסיבה לתופעה זו היא זווית המדרון ביחס לקרינת השמש. הגדה הצפונית, הפונה דרומה )ולכן נקראת 

ביותר לקרינת שמש, ולכן ההתאדות בה רבה ביותר. הגדה הדרומית, הפונה צפונה מפנה דרומי( חשופה 

 נמצאת בצל רוב שעות היום, ולכן ההתאדות בה פחותה ,)ולכן נקראת מפנה צפוני(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  משרד החינוך והמחלקה להוראת מדעים באוניברסיטה העבריתהתרשים מתוך: 
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http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/OryanutMada/Mifne.pdf
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 מצפה

 
 (2צופים אל המרחב )

 
 חידות וזהו אותם בשטח.שבשובים יגלו את שמות הי
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http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=uxfLy4S65ygSTM&tbnid=mxBjlg8X1PAiYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.monaco-cosmetics.com/?p%3D4006&ei=FzvQUaqSFcTPtAb63oC4CA&psig=AFQjCNFNAHzbnosloJRbzTKG1PQPdCfnQg&ust=1372687494004647
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Mondhalo.jpg
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=mzAy-3N1j-pUVM&tbnid=xWy3-cFGktAgAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sales.welldan.co.il/he-il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%91%D7%99%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%97-%D7%A6%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9A.htm&ei=qUDQUbSsONHIsga624DYCA&psig=AFQjCNFBSG8B5ZYZKFGawRhQozGgMLp_Ow&ust=1372688903002571
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=EUl67ZoG934H3M&tbnid=rso09WUo-_0F6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-227085-MjI3MDg1XzI0MjgxMjYyNl8xNDg2ODcyMDAeq-FreeYaan,00.html&ei=1d3PUYSvEY3UsgaDwYG4BA&psig=AFQjCNF2Hzpm0bPqFp42AAHE0B3y8SeRhg&ust=1372663626783676
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/FujiSunriseKawaguchiko2025WP.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Adir_Miller.jpg
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=qWwDRXsCfZ6ttM&tbnid=mbuwOnZolHDKmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mitpatim-store.co.il/product/murals-16413016&ei=5N_PUY2aLYfPtQbLo4DgDA&psig=AFQjCNFQYTQlyowlNe9PBUBgfNZX8ZK1uQ&ust=1372664091807771
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=IjxELP79kK8JQM&tbnid=UF4PVy4S5CeUPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid%3D17176&ei=VzzQUaczweezBo29geAJ&psig=AFQjCNGLtx7jIC2Ffl9T6eTB1lz_giCk6A&ust=1372687756327427
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=YQ0Iurn7dfiktM&tbnid=iGS1NQ5NafNb7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://rubies-israel.com/index.php?id_product%3D482%26controller%3Dproduct&ei=T1rQUcCbC4eXtQbKp4HwDg&psig=AFQjCNFRX6rZQ_f43GVCXCupvlfl6wbBcg&ust=1372695381782361
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jtmaVgtkvrigUM&tbnid=-T7rlAOEWW1JQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tapuz.co.il/blog/net/viewentry.aspx?entryId%3D1988482&ei=JDrQUfulPIjNtQbonoGwAg&psig=AFQjCNHczaR5hPxEBjvtXYM8SXqITboQPw&ust=1372687217732477
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  תשובות למורה –( 5צופים  אל המרחב )

 
 

 ראש הנקרה  .0

 מצפה הילה  .3

 הר אדיר .2

 יערה .5

 גורן .1

 אדמית  ./

 גרנות  .7

 חניתה  .8
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                            (1) פרטים בנוף

 נוף לרבדיםהמיון פרטי 
 

 לאורך המסלול ומיינו אותם לרבדים שמשימה: ציינו את הפרטים בנוף 
 

 י  זרובד פי מס' תחנה
אינו ש)הטבע הדומם 

         יציר האדם(

 רובד ביוטי
)צמחים ובעלי חיים   

ללא מעורבות  ,בטבע
 האדם(

 רובד אנושי
)מעשה ידי אדם בעבר 

 ובהווה(

 
0 

   

 
3 

   

 
2 

   

 
5 

 
 

  

 
1 

   

/    

7    

 
 
 

 סיכום :
 

  אותם. קשרים בין הרבדים והסבירו שניציינו לפחות 
 קשר בין רובד ___________לרובד __________ הסבר:______________________ .0

______________________________________________________________________ 
 קשר בין רובד ___________לרובד __________ הסבר:______________________ .3

______________________________________________________________________ 
  קשר בין רובד ___________לרובד __________ הסבר:______________________ .2

______________________________________________________________________ 
ור 

חז
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                                                               ( /) זיהוי צמחים – פגשתי בדרך את ...
   מאת: רונית בין
 ויקיפדיה תמונות מתוך: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אלון מצוי  דולב מזרחי

סירה 
 קוצנית

 אלה
  ארץ ישראלית 

  לוטם שעיר ומרווני קטלב

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=220
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=220
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%94_%D7%A7%D7%95%D7%A6%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%94_%D7%A7%D7%95%D7%A6%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Pistacia_palaestina_blossom1.JPG
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%94_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%94_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=212
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=212
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%98%D7%9D_(%D7%A6%D7%9E%D7%97)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%98%D7%9D_(%D7%A6%D7%9E%D7%97)
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 מרווה משולשת  כלנית מצויה עירית גדולה

 קידה שעירה  קיסוסית

 רקפת  גזר קיפח

ור
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http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Calanit-coll001.jpg
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Calanit-coll001.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/SalviaFruticosa_ST_06.JPG
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%94_%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A9%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%94_%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A9%D7%AA
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=641
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=641
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=103
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=103
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=7&ved=0CEYQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.wildflowers.co.il%2Fhebrew%2Fplant.asp%3FID%3D253&ei=xm6rUaOQHMnuswbu_YGYBg&usg=AFQjCNG4goBwVA1pBaw-DMj7NGE4DSUZgg&sig2=0KGLbgy4GAEZoyPdb2tmPg
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=7&ved=0CEYQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.wildflowers.co.il%2Fhebrew%2Fplant.asp%3FID%3D253&ei=xm6rUaOQHMnuswbu_YGYBg&usg=AFQjCNG4goBwVA1pBaw-DMj7NGE4DSUZgg&sig2=0KGLbgy4GAEZoyPdb2tmPg
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=61
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=61
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 (7טקס הכתרת אביר )
 
 
 

    
 טקס הכתרת אביר במבצר מונפור

 
 קטורת. ונרות  מתאימה באמצעות מומלץ ליצור אווירה ,למבצר וצהלפני כניסת הקב

 אביזרים להצגה: קערת מים )לטבילה(, שעון טיימר, לבוש אביר וכלי לחימה, אורז.

נותנים להם הנחיות  – לתפקיד האביר המתקדש ולתפקיד האביר המקדש – נציגיםשני בוחרים 

 : מגן, חרב, שריון מאולתר.יםאבירכומבקשים מהם להתלבש 

 בצד. מניחים את קערת המים ובגד לבן )גלבייה(

ורים מתלמידים ומחלקים אורז לכמה  .להיכנס ולשבת בחצי מעגל מול "הבמה" וצהמזמינים את הקב

 בהינתן סימן. להם להעיף את האורז על האביר 

 להביא בקבוק מיץ ענבים וכוסות קטנות לברכת "לחיים" בסיום ההכתרה.  אפשר

 :שלהלן מידעהההצגה תתבסס על 

 מסיים את תקופת הכשרתו, היו עורכים לו טקס הקדשה לאבירות. היה כשגבר צעיר 

להביא  אפשר), לובש בגד לבן (קערהמהידיו במים את )מרטיבים את פניו והמועמד היה טובל במים 

 עשר)לכוון הטיימר לועומד או כורע ברך לפני המזבח בכנסייה למשך עשר שעות בלילה  גלבייה(

 . שעות(

 תפילה בנוכחות כל האבירים והגבירות.  היו עורכיםעל גבי המזבח . בבוקר  היו מונחים חרבו ושריונו

ולבסוף היכה אותו אביר מבוגר על צווארו  ,את הדורבניםחיברו לו, לרגליו  היו מוגשים נשקו ושריונו

 בצד השטוח של חרבו. זה היה האות להתקדשותו כאביר. 

 לאחר מכן, נערכו משחקי מלחמה ותחרויות בחצר המבצר.

 

 למשחק בין תלמידים. אפשר להוסיף סיפורים על חיי האבירים. מקרטון להביא חרבותאפשר 
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 (8חיי היומיום במצודות הצלבנים )

                      פי המאמר "מהווי החיים במצודות הצלבנים"-קטע משוכתב על

 0983 ,אברהם שטאל ורוני אלנבלום מאת

הפאר דל הטירות ומדמיין לעצמו את חיי ימי הביניים מתרשם מגוממבצרים של המתבונן בתמונות של טירות ו

 .הןיושבי חיושוהנוחות 

אך לאנשים שחיו בטירות היו  ,בטירות היו נוחים יותר מאשר בבקתות האיכריםהחיים כדאי שתדעו שאמנם 

 בעיות רבות. 

תושבי הטירה חיו בחשכה גם בשעות היום. חלונות הטירה )או המבצר( היו צרים והיו מכוסים בבדים או 

גרמו לריחות רעים ולעשן. טירות המלכים והאצילים העשירים , ואלו יליונות קלף. את הטירה האירו בנרותבג

כשנערך בטירה משתה, הודלקו  באותה תקופה.ד ומאשהיו יקרים  – הוארו בנרות חלב ובחלונות זכוכית

 .ותגרמו לעשן ופגעו בקיר , אך הםלפידים

ובקצה  ,נהגו להבעיר מדורה. סביב המדורה ישבו האנשים המכובדים ,האולמות היו קרים. במרכז האולם

 .רועדים מקור האולם ישבו המשרתים והחיילים

שולחנות עשויים עץ וישבו על ספסלי עץ, לפי סדר החשיבות. הבשר  סביבהוט היה פשוט. האורחים סעדו יהר

, 66-ה הונח על פרוסת לחם משום שלא היו צלחות. הארוחה נאכלה בידיים )המזלג הובא לאירופה רק במאה

 .נסיכה ביזנטית( ידי-לע

ון מתחת שולחן או על גבם של כלבים שחיכו לשיירי המזבבגדים, באת הידיים המלוכלכות נהגו לנקות 

 סועדים. כמהלוכוסות היין היו משותפות  ,קערותבאת המרק שתו  לשולחנות.

אנשים . (62-הוכנסו לשימוש רק במאה ה ןהיו שונים מאלו של ימינו. ממחטות לא היו )ה הנימוסיםמנהגי 

ו אחריה, הוציאלשנזקקו לקנח את אפיהם עשו זאת בידיהם. אנשים השמיעו קולות שונים בזמן הארוחה ו

 כינים משערותיהם וגרדו את גופם בפומבי.

. אנשים ישנו בווילוןוכדי לשמור על פרטיות נהגו להקיף את המיטה  ,במבצרים רבים לא היה חדר שינה לאדון

 ,65-ה . רק במאהעירומיםעם בגדיהם כדי להתחמם. לאדונים היו שמיכות, כרים וסדינים. האדונים ישנו 

 פיג'מות.ב התחילו להשתמש

הם נהגו להזליף על גופם  ,ס חשוב. כדי להרגיש רענניםקאנשים לא נהגו להתרחץ. הם התרחצו רק לכבוד ט

השטיחים  .שרידי מזון, ריח אנשים שלא התרחצוועשן ריח הריח בטירה ובמבצר היה נורא ואיום.  בושם.

 והפסולת נזרקה בחצר. ,סדקים שבחומותאת הצרכים עשו בוהבגדים שרצו חרקים, 

 ביצים.כן ו ,דגיםוארנבות, חזירים, עופות ים  :ציד קר בשריונם של אנשי הטירה כלל בעמז

מינקות שהובאו לטירה, או נמסרו להנקה לנשות האיכרים בכפר. הילדים מ ינקותינוקות שנולדו בטירה לרוב, 

ך בטירה אחרת. נמסרו הילדים לחינושבע,  . בגילעבורם נו המבוגריםישיחקו במשחקים שהכוהסתובבו בטירה 

 לחנך ילדי אחרים. יםלויכהם תקופה האמינו שההורים אינם יכולים לחנך את ילדיהם הפרטיים, אך אותה ב

הבנות למדו לתפור, לרקום, לבשל ולרפא  .ולהילחםבטירה לימדו את הבנים כיצד להתנהג, לרקוד, לצוד 

  צמחים.באמצעות פצעים ומחלות 
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   תמונה – (9אביר )
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 (01תיכוני )-חורש ים
 

 

 

 תיכוני-חורש יםבנושא פעילות 

 

 (.לא במדרון) לעמוד בו בנוחות אפשרלבצע את הפעילות במקום ש יש

  

 המחזה – חלק א'

כל  .תיכוני-חורש היםצומח בבית האחד של סוג על להסביר  יבקש מתנדבים  ,מש"צ, או ההמורה שלבבכל 

השלבים גו את י. המתנדבים יצ"דייר" קראאותה קומה נל השייך לצומחו ,שלב הוא קומה בבית החורש

 תיכוני.-החורש היםמבנה תציג את שצורה ב יעמדו תלמידיםה ,. בסופו של דברמסביר מורהשה

 

 עצים :0שלב 

 שופרוייעמדו מול הקבוצה הנציגים נציגים. הנציגים צריכים להיות גבוהים.  ארבעה-שלושהיבקש  ורההמ 

 את היד שלו על הכתף של זה שלידו.  מהם ישים את הידיים שלהם לצדדים. כל אחד

, אדר סורי, ער אציל, קטלב, דולב מזרחי, שראליתירץ , אלה אן מצויאלוהנמצאים בנחל כזיב: עצים 

 אשחר.

  

בית בכיף נמצא " )אפשר להכין שלט: "כאן תיכוני-החורש הים"אנחנו נמצאים בבית : מורה מסבירה

הם וגבוהים, וחסונים . הם העציםדיירים. הראשונים הם  כמהבבית זה גרים תיכוני"(. -החורש הים [גידול]

השמש, לפעמים גם על  מן הכי הרבה אנרגיה , הם מקבליםהם הכי גבוהים. משום שהבסיס לכל הבית

)כדאי להכין שלטים  ואפשר להגיד שהם מכתיבים את הסדר בבית ,חשבון שאר הדיירים. הם הכי חזקים

 עם שמות העצים(.

  

 שיחים: 3שלב 

צריכים דיירים אלה ימקם אותם בין העצים, כפופים או ישובים. ו נציגים שלושה-שנייםיבקש  ורההמ  

 מרווני ולוטם שעיר, : אלת המסטיק, לוטםלראותם בנחל שאפשרלהיות נמוכים יותר מהעצים. שיחים 

 . שמות(ה ם עם)מומלץ להכין שלטי קידה שעירה, סירה קוצנית

חסות נמצאים ב ולעתים אף, פחות הם בולטים השיחים.השנייה הם קומה בהדיירים  :המורה מסביר 

מקבלים את קרני השמש שעוברות את  והם ,צריכים הרבה שמש אינםעצים. הם ה ,דיירי הקומה הראשונה

מוציאים יותר מדי אנרגיה על דברים  הם אינם, מסתפקים במועטהשיחים דיירי הקומה הראשונה. 
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 כמו גזע. ,חיצוניים

 עשבוניים :2שלב  

שאר המתנדבים.  למרגלותימקם אותם בשכיבה על הרצפה ו נציגים שלושה-שנייםיבקש  ורההמ

רקפת, כלנית,  באזור זה: לראותשאפשר העשבוניים הם הפרחים וכל הצמחייה הנמוכה ביותר. עשבוניים 

 . הפשתנורית, גזר קיפח, 

 

ם זאת הם עו ,קטנים, צנועים, לא דורשים הרבה הם. העשבונייםגרים  ,בקומה השלישית :המורה מסביר

העלים  :משתמשים במה ששאר דיירי הבית לא צריכים לטובתםמקושטים. הם וצבעוניים  – מאוד יפים 

 .םולהתפתחות תםאת הקרקע לצמיח מעשיריםשירים שאר הדיירים מש

  

 מטפסים :5שלב 

 גים את העצים. צישמתלמידים הגבם של על ויבקש מהם להיתלות  נציג או שנייםיבקש  ורההמ

 

מטפסים על גבם של הם עצמאיים ו אינםבקומה הרביעית והאחרונה, גרים המטפסים. הם  סביר:מהמורה 

קרני  לספוג אתעצים כדי מטפסים על הם ולכן  ,מצמיחים גזע כדי לחסוך באנרגיה אינםעצים אחרים. הם 

 :אומר המורה  יכולים להתקיים בלעדיהם.  עצים ואינםתלויים ב הםשמש. ה

 

להגיד מי גר בכל קומה כדי לראות אם הם  לתלמידים אפשרלסכם את כל הקומות מחדש, רצוי ל לסיכום: 

 תיכוני. -זוכרים. כל הקומות יחד מהוות את החורש הים

  

 שאלה – חלק ב

 לאיזה צורך משתמש האדם בחורש.חשבו פוגע בו? ו האדם משפיע על החורשכיצד 

 תשובה 

   .גלםחומר בהם כעצים לצורך שימוש כריתת  .6

 .ותואומדלל בחורש פוגע  בקרלצאן ול מרעה .2

המתקיים בטבע, וכן פוגע  הפוגעות ברובד הביוטי ובאיזון לשרפות ענקעלול לגרום חוסר תשומת לב  .2

 .מונע אפשרות בילוי בטבע –ברובד האנושי 

לנסות  לתלמידיםמציינים כל נקודה ונותנים ) עם כל אחת מהבעיות האלומתמודד  תיכוני-החורש הים

  לומר כיצד החורש מתמודד עמה(:

לרוב העצים גזע מפוצל ולא גזע  ריבוי גזעים. באמצעותכריתה: העצים מתמודדים עם הכריתה  .6

  .הכריתה את –ים וגדול יםרחב יםגזעהזקוק ל –על האדם מקשה  רחב, עובדה זואחד 

אכול אותם )כמו העלים לשלא נעים  או  עלווה מחוספסת, כךלכל הצומח בחורש יש קוצים מרעה:  .2

 אותם.לאכול נמנעות מ חיותוהצמחים רבים הם רעילים,  .של האלון(
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 מרעה: א. פיתוח קוצים. הקוצים מונעים מבע"ח לאכול את הצומח. 

 

 . שרפהיכולת הישרדות לאחר פתח החורש משרפה:  .2

עמוק  בשורשים,טמון  וניצן ההתחדשות שלו האלון עמוקים, שורשי  – : א. האלוןלכך דוגמות

לחלוטין, הוא יתחדש בדיוק באותו מקום שהוא היה קודם לכן, גם אם האלון יישרף באדמה. 

 לא נפגע. שניצן ההתחדשות שנמצא עמוק בקרקע ו בזכות

זרעיו ומתפוצץ  האצטרובל  ,אש כחום הפרי של האורן הוא האצטרובל. בחום כבד – ב. האורן

 המשכיות גם אם הוא עצמו נשרף כליל. תהיה לו אפשרות שמבטיח לכל עבר. כך האורן מופצים 

ור
חז
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  תמונה  – (00שושן צחור )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ויקיפדיהמתוך:  ,לום: צחי אבנוריצ

 

 

 

 

 

 

 

ור
חז

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/ShoshanTzachor_wiki-Zachi-Evenor.jpg/450px-ShoshanTzachor_wiki-Zachi-Evenor.jpg
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 (03טחנת קמח )
ור

חז
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 ( 02נחלים ) ראפ 
 זיהום נחלים עלראפ 

 
 שלה. המילים לראפ את חוליה  יש לצלם לכל ,טרם הפעילות

ניירות  –. כדאי להוסיף אביזרי אווירה הראפ על בגד חברי כל חוליה תלות תג זיהוי בהתאם לנושאליש 

 : חינוך, תרבות, הירוקים וכו'.ים השוניםשל המשרד ותנחל(, תמונבצבע כחול ליצירת תחושה של קרפ )

 קבוצת הנחלים .0
 הנחלים, בני אדם מנצלים ,אותנו

 למים, לשתייה, לחקלאות ולתעשייה!
 בעבר הצמחייה הייתה כה עשירה,

 ל כמעט נכחד והמצב בכי רע.והכ
 ,עוד ועוד ועוד ועוד
 לוקחים ממני מים,

 די מספיק כבר בני אדם, בשם שמים!
 המים,המלחת של יש גם בעיה 

 מעבר לשאיבת היתר בכמות,
 אצלי יורדת האיכות. –מלחים ניהמים 

  ,כששואבים ממני מים בלי להפסיק
 חודרים לי מי הים המלוחים אל האפיק.

 
 ,הבעיה שלי היא גם בקשר לזיהום

 ממש איום: ממשעל חיי הוא ש
 ,בכמויות אדירות ,כיום השפכים

 אל הים מוזרמים דרך כל הוואדיות:
 ,פתרון בדרך הקלהזה  לבני אדם

 התעלמו מכך שזוהי קללה!הם 
 ,דבר ידוע הוא שהנחלים זורמים לים

 .טרמפ עמם תופס לווהזיהום של השפכים 
 תשתית וצינורות ביוב חובה להניח!

 ואז תוכלו סוף סוף בוואדי טבע להריח!
 ומהר, בלעל כולם אחריות לק
 לפני שנאחר! ,כל הגופים להתאחד

 כולם:
 :ובכל לשוןכל שפה ב

 ניקוי הנחלים במקום הראשון!!!

 משרד הפנים .3
 

 שובים רבים,ילאורך כל נחל י
 כל קטע מאורכו באחריות התושבים.
 ,תשתית וצינורות ביוב הרשויות יניחו

 יריחו!אז תושבי העיר פריחת אביב בוואדי 
 שמירת הנחלים תהיה חובה!

 הסביבה! , עלשמירה על המים, על הנוף
 כל הרשויות: החוק יחייב את

 קיבוצים, מושבים, מועצות מקומיות.
 

 כולם:
 :כל שפה ובכל לשוןב

 ניקוי הנחלים במקום הראשון!!!
 

 משרד התעשייה .2
 

 ,המפעלים יחויבו בפיתרון אחר
 לא יותר! –זרימת זיהום בנחל 

 ,על חוקי הנחלים כל מפעל יקפיד
 ונקווה שהנחל ישתקם בעתיד!

 ,גם את השפכים יש למחזר
 זכור שאין עולם אחר!שנחשוב 

 
 כולם:

 :כל שפה ובכל לשוןב
 ניקוי הנחלים במקום הראשון!!!

 

 משרד החקלאות .5
 

 בשטחי החקלאות הנושקים לנחלים,
 חוקים וכללים: כמהיקוימו מעתה 

 הריסוס אתמשרד החקלאות יאסור 
 ללא היסוס! ,בכל החומרים הרעילים

 זיהום של נחלים זו ממש סכנה,
 מנע.יזאת ונזק יחוקים יצמצמו 

 
 כולם:

 :כל שפה ובכל לשוןב
 ניקוי הנחלים במקום הראשון!!!

 
 
 

 
 משרד התיירות .1

 
 יש להפסיק להתעלל בוואדיות עוד ועוד,

 לנחלים חייבים להחזיר את הכבוד.
 אתרים לנופש, יהיו רקהנחלים 

 להנאה ולחופש. ,מקום לבילויים
 ,שמירת הנחלים הכרחית לטובתנו

 .איכות חיינוכדי לשמור על 
 אז לפנינה של חן, יהיהכל נחל 

 אמן ואמן! –נקי, יפה ונעים 
 

 כולם:
 :כל שפה ובכל לשוןב

ור  !ניקוי הנחלים במקום הראשון!!
חז
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 רד החינוךמש ./

 
 ,כולנו נתגייס למען מים זורמים
 כולנו נילחם בגורמים מזהמים.

 ופעילותחוקים ומבצעים, הסברים 
 יגבירו בציבור התושבים ת'מודעות.

 את זיהום הנחלים אסור שנשכח,
 צמצום הנזק אחריות ניקח. לע
 

 כולם:
 :כל שפה ובכל לשוןב

 ניקוי הנחלים במקום הראשון!!!
 

 התושבים עצמם .7
 

 ,לנו חשובים מאוד הנחלים
 בילויים.ללכיוף ו וטיול, לנופש

 סירות שטות ופיקניק לכל המשפחה,
 מנוחה.לטיול וליוצאים לחיק הטבע 
 לידנו,שנעזור בשמירת הנחל 
 לטובתנו. , היאשמירת הנחל כדאית

 זורמים,בו נקי וירוק ומים 
 החיים. של איכותהרמה והמעלים את 

 
 כולם:

 :כל שפה ובכל לשוןב
 ניקוי הנחלים במקום הראשון!!!

 
 הגופים הירוקים .8

 
 ,הגופים הירוקים ,וגם אנחנו פה כולנו

 תשתית להגנת הנחלים נקים.
 מדריכי החברה להגנת הטבע

 ;יידעו ויסבירו דרך קבע
 פקחי רשות שמורות הטבע

 ;יסיירו בנחלים ויפקחו פי שבע
 חזק את הנוף רשות הגנים,ת  ת  

 ;ותאפשר לנחלים להיות מקום נעים
 והקרן הקיימת לישראל,

 תודה לאל! ,טוב שהיא קיימת
 המשרד לאיכות הסביבה

 על הנחלים בהרבה אהבה.ישמור 
 

 כולם:
 :כל שפה ובכל לשוןב

 ניקוי הנחלים במקום הראשון!!!

 

 
 
 

  החברה להגנת הטבעמתוך: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ור
חז
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 (05היחמור )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ויקיפדיה :מתוך            
 

  יחמורים בנחל כזיב
אך הם , היחמורים חיו באזור לפני שנים רבות. באזור הנחל עשרות יחמוריםשוחררו , 6991בשנת 

ושם  ,בר בכרמל-של היחמור לחימספר הובאו פרטים  ,נכחדו. במבצע ייחודי של רשות הטבע והגנים

 יחמורים. מאההעדר שוחרר לטבע באזור נחל כזיב. כיום מסתובבים באזור הנחל למעלה מ .הם התרבו

 
 
 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Dama_dama5.JPG
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 (01תכנית הקמת הגשרים בנחל כזיב ) :שימור מול פיתוח
 

 אחריות האדם על הטבעעל שימור מול פיתוח ו על פעילות

או  גזר מחזיק , אחד התלמידיםי גבםסגור כשידיהם מאחורהתלמידים עומדים במעגל  פתיח:א. 

מאחד לאחר מאחורי הגבים, ומפעם מלפפון. תלמיד אחד עומד בפנים המעגל. מעבירים את הירק 

במרכז צריך לנחש אצל מי הירק. המשחק נגמר כשהירק נגמר. שהתלמיד  לפעם נוגסים בירק.

 פעילות היה אצלו מחליף אותו באמצע המעגל., זה שהירק שמגלה אצל מי הירק שבמרכז תלמידכשה

פעילות קצרה לאחר  .(ירק)בדומה לכרסום בבו ומכרסם בטבע פוגע היבתי היא אנלוגיה לפיתוח סב זו

   .של נחל כזיבהגשרים תכנית , יינתן הסבר על זו

 
  על תכנית הגשרים בנחל כזיבבקצרה  המורה מספר. ב

 תכנית הקמת הגשרים –נחל כזיב 

באורך  ,יוסף" תכנית רעיונית להקמתו של גשר חבלים תלוי-העלתה המועצה האזורית "מעלה ,2766-ב

בתחומי שמורת טבע וגן  – המונפורבין מצפור גורן למבצר  – מעל נחל כזיב חמש מאות מטר,של כ

 .לאומי מוכרזים

המבקרים בשמורת  כמותאשר תגדיל משמעותית את  ,ר אטרקציה תיירותיתויצל היומטרות התכנית 

 לנצל את הגשר להוספתו ;הנגשה נוספת אל שרידי המבצר מכיוון צפון ליצור ;הטבע ובגן הלאומי

 עמודים גדולים חמישהעל גבי  יוקםהגשר לפי התכנית, די הגשר ועליו. שני צמות אטרקציות תיירותי

מפגע נופי  עמודים אלו יהיו. י קצותיו ושלושה עמודי בסיס נוספים בערוץ הנחל(נ)שני עמודי בסיס בש

 .בולט מעל ערוץ הנחל

ם באתרי יהם מן הפופולרי מונפורשמורת הטבע נחל כזיב והגן הלאומי  :עמדת החברה להגנת הטבע

 הם סובלים מעומס מבקרים גדול. ו ,הגליל המערבי

שבה שמורת הטבע של נחל כזיב "סובלת מעומס מבקרים קיצוני, שאינו מאפשר למערכת האקולוגית 

פי חוות דעת אקולוגית שהוצאה לאחרונה מטעם רשות הטבע והגנים -כך על – להתקיים בכבוד"

 בהקשר לתכנית הרעיונית האמורה.

אין כי ו ,שמורת הטבע של נחל כזיבבהחברה להגנת הטבע סבורה כי די בעומס המבקרים הקיים 

אתר קפיצת  :אטרקציות נוספותבסיס ל העתיד לשמש ,דוגמת גשר זהכלהוסיף עליו אטרקציות שונות 

את עומס המבקרים בשמורת הטבע  וריגבאטרקציות נוספות י לדוגמה.מן הגשר לאפיק הנחל  י'באנג

ל ותשנה את אופיו והנחל המוכר לכ ףואת הפגיעות בנחל. הקמת הגשר אף תגרום לפגיעה קשה בנו

 הפראי של הנחל ואת חוויית הטיול בו.

לתכנית להקמת גשר חבלים על פני נחל כזיב ומציעה מתנגדת החברה להגנת הטבע  ,כל אלהבשל 

שימוש באמצעים צנועים שאינם פוגעים בנופי במכיוון דרום  מונפורלהסתפק בשיפור הגישה למבצר 

 המקום ובמערכת הטבעית.

 

 כלשהו. גורם ידי-לע מפורט תכנון לכלל מקודמת אינה הרעיונית התכנית להיום, נכון
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 הקשר בין  המשחק שביצענו  לנושא  של התכנית להקמת הגשרים   בנחל  כזיב ?מה   שאלה :ג. 

 ספרו על רגע אחד או על חוויה אחת לאורך המסלול ועל השהות בטבע היום )פעילות שיקוף:        ד.

 סבב קצר בין  התלמידים, ללא קיום דיון או שיחה(.     

 בעטגנת הלהברה אתר הח – תכנית הגשרים בנחל כזיב

 "מעריב" – דעה על תכנית הגשרים בנחל כזיב, "ירדתם מהפסים?!"

 

 

 מלפפון(. או ב )בדומה לכרסום בגזרבו  ומכרסםבטבע  וגעהפמה פיתוח סביבתי ימשחק דה    

 הרובד הביוטימכלול  עליש לכך השלכות  ,למען ציבור המטיילים אגם אם הקמת הגשרים הי

קטן )ביחס לכמות המטיילים  בשמורת טבע בעלת שטח  גדולהמטיילים כמות  ,בנוסף .בנחל כזיב   

 שהות בטבע.    שבפגוע בהנאה יכולה ל הנצפית(

  

 

 

 

 

 

 

ור
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http://www.teva.org.il/?CategoryID=1040&ArticleID=5957
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/221/128.html
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 (/0מעגל של"ח )

  מהו מעגל השלח

  דיון  במסר הערכי 

  

 הלאום והחברה נובעת מהיותי מושפע מהם ומשפיע עליהם., איכות הסביבהלאחריותי  המסר הערכי:

 

לי שיחהלכ  

 א. שיחה במעגל.

 ב. דיבור ברשות.

.ג. משפט קצר  

.ד. הקשבה  

 .שיפוטית-ה. תגובה עניינית ולא

 שאלות מנחות  

 מה למדנו היום שהיה חדש עבורך?   .6

 או  )השפעה חיובית ?על סביבתו השפעת האדםאילו תופעות ראיתם במהלך היום שמבטאות את  .2
בפעילות "פרטים בנוף"   להתייחס גם למערכת ההקשרים שעלו יש .הפיכה-בלתי, הפיכה או שלילית
   אלו?השפעות ממהן ההשלכות ( .המסלולבמהלך 

בשבילך בראתי, תן  ,"ראה מעשיי כמה נאים ומשובחים הם, וכל מה שבראתי :המדרש הסבירו את .2
     .יג( ט,הלת רבה " )קאין מי שיתקן אחרייך, שאם קלקלתדעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, 

 (.תכנית הקמת הגשרים בנחל כזיבל)רצוי להתייחס גם 

שלנו  המודעותלהגברת  יש לכוון)? של האדם מעשיוביחס להשפעת הנובעת מכך מהי המסקנה  .5

 נוהיותלאחריות המוטלת עלינו מעצם ו ,הלאום והחברה ,הסביבה על איכותלהשפעה של מעשינו 

להימנע מעשייה אני משפיע על או  דבר מה לעשותבבחירתי כלומר:  עליהם. יםמהם ומשפיע יםמושפע

. חשוב להבין יש להקדים מחשבה לפני מעשה .שלהם ותתוצאלמעשיי וללכן יש לי אחריות הסביבה. 

  (.שהבחירה בידי

 

   דוגמות להתייחסות 

 (המונפורפיתוח? )מבצר של בהיבטים של שימור ו השחזור מה משמעות – שחזור אתר ארכיאולוגי 

 ?ולשחזר אותואתר ארכיאולוגי על מדוע חשוב לשמור      

 השבת היחמורים. 

  טחנות הקמח –שימור התרבות החומרית בנחל.   

 נחל כזיב כשמורת טבע. 

 שאיבת מי עין זיו.   

 פארק גורן.   

http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
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   .השאיר בך חותםשעבורך וקום במסלול שהיה משמעותי מ על ספר על רגע או .2

 

  "שגריר פנינת טבעפעילות  "בנסיים  

  על אחריות תחום שהוא מקבל בו  ,הליכה במסלולבקיבל שערך  מציין ,מקבל חרוזמשתתף כל

וכד', ומשחיל את החרוז על  מסר שחשוב לו שיועבר הלאה ,כ"שגריר הנחל"משמעות תפקידו  עצמו,

 חוט. 

את השרשרת  ."שרשרת מחויבות" לנחל כזיב יוצריםוכך כל משתתף מוסיף את החרוז שלו לחוט, 

  תריאחריות האדם לשמ תדגשהב ,ייחודואת פתק המתאר את הנחל ובצירוף לתלות בכיתה אפשר 

אטרקציה או  דהמסע –מקום עסק ב להקיםהמים, המבצר )מה יקרה אם יזם ירצה  –הטבע 

 , עלעל האדם המבקר במקום ,על המקום לכך חניון ושירותים? איזו השפעה תהיה ,תיירותית

 .?(הצומח ועל בעלי החיים

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ור
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    מומלצת  ביבליוגרפיה
 

 ישראל כלי עבודה ומתקני ייצור בארץאדם ועמלו, אטלס לתולדות  (,6901)שמואל  ,אביצור ,

 .81-87עמ'  : כרטא,ירושלים

 0390הצלבנים בממלכתם: מחקרים בתולדות ארץ ישראל  )עורך(, זאב, קצר )תשמ"ז(-בנימין-

 צבי. -, ירושלים: יד יצחק בן0199

 אור יהודה.ביתן, דביר-,  כנרת זמורהקום התהלך בארץ(, 6992) עמנואל ,הראובני, 

 ( 6982זיו, יהודה ,),89-82אביב: משרד הביטחון, עמ' -תל בשביל המטיילים. 

 055-052 ,אריאל ",ערכי טבע ונוף בגליל ההררי(, "2777)מיכה  ,לבנה . 

 ידיעות אחרונות, ירושלים:, העליון וחופו הגליל – ישראלמדריך  )עורך(, ( 2776)בן יוסף  ,ספי 

 . 2כרך  כתר,ומשרד הביטחון 

 שמורת נחל אביב: מסדה ורשות שמורות הטבע, ערך "-, תלארץ הצבי והיעל(, 6986עוזי ) ,פז

 ".כזיב

 מוסד ביאליק.: , ירושליםרץ ישראלתולדות ממלכת הצלבנים בא, (6912) יהושע ,פראוור 

 מוסד ביאליק.: , ירושליםהצלבנים: דיוקנה של חברה קולוניאלית, (6902) יהושע ,פראוור 

 
   אינטרנטיים נוספים קישורים 

 
 איך נוצרים נחלים. 

 הגליל העליון ,גבולות וגיאומורפולוגיה. 

 גיאולוגיה – גליל עליון. 

 עובדות נחל כזיב בע,טגנת הלהברה דוח הח. 

 במקרא הגליל. 

 יוטיוב – המלצה למסלול נחל כזיב.  

 אתר הצופים – על צמחיית נחלים הסבר.   

 ויקיפדיה – יחמור. 

 אתר טיולי – מסלול נחל כזיב. 

  מפנה דרומיומפנה צפוני.   

 מפת גליל עליון מערבי.  

 טיולים ,ארץ הצבי – נחל כזיב. 

 קק"ל – פארק גורן.  

 קובץ  – צמחיית נחלים  פעילותPDF  )החברה להגנת הטבע(. 

http://www.orianit.edu-negev.gov.il/carmella/sites/homepage/miri/peilut1.htm
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/carmella/sites/homepage/miri/peilut1.htm
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=12969&str1=%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C+%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F&str3=&find=1&ex=0&docs=1&pic=1&sites=1&title=&all=1&x=0&y=0
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=12970&str1=%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C+%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F&str3=&find=1&ex=0&docs=1&pic=1&sites=1&title=&all=1&x=0&y=0
http://www.teva.org.il/?CategoryID=892&ArticleID=3857
http://www.elgalil.com/galilhistory.html
https://www.youtube.com/watch?v=kxLvEVqGOIc
https://www.youtube.com/watch?v=kxLvEVqGOIc
http://www.zofim.org.il/tripcenter/info_item.asp?item_id=57
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%A8
http://www.tiuli.com/track_info.asp?track_id=8
http://www.smkb.ac.il/aha/content/projects/biology_syurim/horesh/ft_questions.htm
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13020&str1=%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C+%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F&str3=&find=1&ex=0&docs=1&pic=1&sites=1&title=&all=1&x=0&y=0
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13020&str1=%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C+%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F&str3=&find=1&ex=0&docs=1&pic=1&sites=1&title=&all=1&x=0&y=0
http://www.eretz-hatzvi.co.il/2011/%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%91%D7%A7%D7%A2%D7%AA-%D7%9B%D7%A0%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%A0%D7%97%D7%9C-%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%91-%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98/
http://www.kkl.org.il/forestsearch/goren_park.aspx#{761FF959-491A-471B-9B96-7427E1A76C4C}
http://www.kkl.org.il/forestsearch/goren_park.aspx#{761FF959-491A-471B-9B96-7427E1A76C4C}
http://www.teva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Water2.pdf
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  יוטיוב – הטבע בנחל כזיבקולות ומראות.  

 הבאת היחמורים לארץ –על  מטהרן -קריאה אחרונה לנוסעי אל.  

 שובו של היחמור המקראי.  

 ויקיפדיה – מחזור המים בטבע תרשים. 
 

ור
חז

 

https://www.youtube.com/watch?v=cmM-h1DjFxw
http://www.neviim.net/?p=570
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=3928
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=3928
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Water_cycle_he.jpg

