
وادي (جدول) اسكندر
 



حددوا على الخارطة 
المرفقة حوض التجمیع* 

لجدول اسكندر 
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2 نبدأ بجولة افتراضیة على طول جدول اسكندر

http://www.youtube.com/watch?v=W6XnjF8eMDE


بعد الجولة االفتراضیة صفوا قناة الجدول 1.
اعتمادا على الجوانب اآلتیة: عرض القناة, 

االنحدار، البنیة (بنیة صخریة أو بنیة رملیة) 
أحدى العالمات لحالة جیدة للوادي ھي تنوع 2.

 النباتات الكبیر في الوادي ومحیطھ, ھل 
توافقون مع ھذا االدعاء؟  عللوا إجابتكم.

قدروا حالة الوادي، حسب المقاییس اآلتیة: تنوع 3.
النباتات على الضفاف, مسببات التلوث في 

محیط الوادي. 
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یتم تقدیر سالمة النظام البیئي في الوادي ومحیطھ حسب 
وفرة وتنوع النباتات والحیوانات فیھ. حاولوا أن تخمنوا ما 

ھي نسبة التغطیة على طول ضفاف الوادي في أربعة 
 مقاطع.** 

مصب الوادي في البحر1.

شارع 2 بجانب مخمورت (מכמורת)2.

 كفار فیتكین (כפר ויתקין)3.

 بارك معباروت ( פארק מעברות)4.

 اعرضوا النتائج بواسطة رسم بیاني مناسب.
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** (عودوا الى  فیلم  الجولة وشغلوه، عندما تصلوا الى المنطقة التي تم 

اختیارھا توقفوا، ارسموا مربع افتراضي، وخمنوا ما ھي نسبة 
التغطیة).



إحدى الممیزات "لسالمة الوادي" 
ھي المیاه المتدفقة في قنوات 
الوادي. یمكن قیاس المیاه المتدفقة 
بواسطة كمیة المیاه (وفرة المیاه 

في وحدة زمن) وقوة تدفقھا.



في موقع   זרימות בנחלים یمكن الحصول على معطیات عن تدفق المیاه في الودیان, من الممكن 
 تكبیر الخارطة بواسطة الضغط على (+) في الجھة الیمنى من الخارطة.  الختیار أحد الودیان، یجب
 التوقف علیھ بواسطة الدائرة باللون األزرق/األبیض والضغط على الدائرة من أجل الحصول على معطیات عن

وضع التدفق في الوادي الذي تم اختیاره.

                           

https://floods.online/home/map?showConections=false&ShowListPollutant=true&ListPollutantIds=61,37,65


قوموا بإجراء مقارنة بین تدفق المیاه في وادي اسكندر (الموجود بین بیت یناي وبین كیبوتس 
معباروت) واجمعوا معطیات حول ثالثة ودیان على األقل من ودیان الشاطئ. اعرضوا 

المعطیات المتعلقة بتدفق المیاه في ودیان الشاطئ بواسطة رسم بیاني مناسب.

5

https://floods.online/home/map?showConections=false&ShowListPollutant=true&ListPollutantIds=61,37,65
https://floods.online/home/map?showConections=false&ShowListPollutant=true&ListPollutantIds=61,37,65


 لیس خفیا أنھ مثل السالحف البحریة، فان عشیرة السالحف

 الرخوة، معرضة لمخاطر حقیقیة تھددھا. أحیانا بسبب

 تأثیرات مباشرة مثل الصید وأحیانا بشكل غیر مباشر مثل

 التطویر في البیئة المحیطة، التلوث المستمر، تجفیف بیوت

 التنمیة وغیر ذلك.

 צילום: יניב לוי  سالحف رخوة على ضفاف جدول
اسكندر



 تشیر االستطالعات العلمیة الى أن عشیرة

 السالحف الرخوة في جدول اسكندر في إسرائیل

 تعد واحدة من ثالثة العشائر األساسیة للسالحف

 الرخوة في حوض البحر األبیض المتوسط (تتواجد

 عشیرتان في األنھار في جنوب-غرب تركیا). مع

 ذلك، ال أحد یستطیع أن یقدر بشكل مؤكد عدد

 األفراد البالغة التي تعیش في حوض البحر األبیض

 المتوسط. قدر عدد األفراد في الماضي ب 500

فرد فقط وحتى أقل من ذلك.
سلحفاة رخوة في جدول اسكندر (צילום: ד"ר ענת אביטל)



1. اشرحوا ماذا یمكن أن یحدث في واد تتواجد فیھ نباتات فقط 
2. أعطوا اقتراحین لفعالیة من أجل البیئة المحیطة  في الجدول الذي تجولتم فیھ.

3. أذكروا سببین ألھمیة وجود الكائنات الحیة في بیت التنمیة المائي. 

4. اقرؤوا معلومات عن السالحف الرخوة واعرضوھا بطریقة  استثنائیة.

5. اقرؤوا معلومات عن جدول اسكندر وحضروا اختبار "صحیح أم خطأ". (على 
األقل 10 جمل)- یجب عرض االجابة الصحیحة أیضا.
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