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 לתלמידים העולים לכיתה י' בעברית  הכנה חומר

 
 מערכות אקולוגיות

 השאלות שלאחריו. כלקראו את הקטע שלפניכם, וענו על 

 

י את מצילים  הים-ַצבֵּ

במהלך הדורות האחרונים קֵטן מאוד מספרם של בעלי חיים ושל צמחים על פני 

ל מספרם הולך וקֵטן ים, אב-כדור הארץ. בחופי ישראל חיו בעבר מספר רב של ַצֵבי

עם השנים. הירידה במספרם נובעת מאורח חייהם ומתכונותיהם, החושפים אותם 

 לסכנות מידי האדם.

 הים הבוגרים חשופים לה קשורה באופן שבו הם נושמים. -אחת הסכנות שַצֵבי

הים נושמים אוויר אטמוספרי, ועל כן הם עולים מעל פני המים כדי לשאוף -ַצֵבי

תים, במהלך עלייתם, הצבים נלכדים ברשתות הדיג שפורסים דייגים. אוויר. לע

 הרשתות מונעות מהם לעלות מעל פני המים כדי לנשום, ואז הם טובעים.

הים הבוגרים גם בכל אחד משלבי הִהְתַרבּות שלהם. -סכנות נוספות אורבות לַצֵבי

מים הרדודים הים מתרכזים באזור ה-בעונת הקיץ, שהיא תקופת הרבייה, ַצֵבי

שיט מהירים סמוך לחוף עלולה לפגוע בהם ולהפריע את -לצורך הפריה. תנועת כלי

 ִהְתַרבּוָתם.

הים מופרות, הן עולות מן המים אל החופים החוליים ומטילות -לאחר שצבות

ביצים בקן, שהוא מֵעין גומה גדולה אשר הן חופרות בציפורניהן. הביצים 

מכסה את הקן עד לבקיעתן. תהליך הטלת מתפתחות מתחת לשכבת החול, ה

הרכב הנוסעים על החוף. הרעש גורם -הביצים יכול להיפגע בשל הרעש של כלי

לתגובת פחד אצל הנקבות, והן עלולות להטיל את הביצים בתוך המים ולא בתוך 

הרכב עלולים למעוך את הביצים שהוטלו על החוף. נוסף -הקן. כמו כן, גלגלי כלי

 גם הסכנה שהביצים ייאספו בידי אדם למאכל.על כך, קיימת 

גם לאחר בקיעת הביצים נשקפת סכנה לצבים הצעירים. הצבים מגיחים מן 

הביצים החוצה בליל ירח מלא, ונצנוצי אור הירח המוחזרים מן הגלים מכוונים 

אותם לעבר המים. תאורת המבנים לאורך החוף, תאורת פנסי הרחובות ותאורת 

עות את הצבים הצעירים, והם אינם זוחלים לכיוון המים, הרכב מט-פנסי כלי

 סביבת חייהם, אלא נשארים ביבשה. בתנאים אלה הם אינם שורדים.

הים. במקומות -כיום, משקיעים מאמצים רבים כדי למנוע את הכחדתם של ַצֵבי

שבהם נשקפת סכנה לביצים שהוטלו, פקחי שמורות הטבע והגנים מעבירים אותן 

הים הקטנים -קינון" מגודרות ומוגנות. בלילה שבו ַצֵבי-פרו ב"חוותלגומות שנח
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 מגיחים מן הביצים, הפקחים מסייעים בהעברתם לים.

הים, מחויב להגן על -לסיכום, האדם, האחראי במידה רבה לפגיעה הקשה בַצֵבי

הים שנותרה ולעודד את רבייתה. לכן האדם צריך לעשות פעולות -אוכלוסיית ַצֵבי

ת, כדי לאפשר את התאוששותם של יצורים חשובים ונדירים אלה ולמנוע את שונו

 היעלמותם מן העולם.

 

 1שאלה 

 הים.-החשוב לקיומם של ַצֵבי אחד צורךִכְתבּו על פי הקטע  א.

   

 

 הים בהשגת צורך חשוב זה?-כיצד פעילות האדם מקשה על ַצֵבי ב.

   

   

 

 2שאלה 

הים -ל האדם בים ולאורך החוף הפוגעות בַצֵביבקטע מתוארות פעולות שונות ש

 בשלבי חייהם השונים.

 

 הים?-רכב על חוף-נפגע מתנועה של כלי אינומי  א.

 

1 ים בוגרות-צבות 

2 ים בוגרים-ַצֵבי 

3 ים-ביצים של ַצֵבי 

4 ים צעירים-ַצֵבי 

 

 נפגע מפריסה של רשתות דיג? אינומי  ב.

1 ים בוגרות-צבות 

2 ים בוגרים-ַצֵבי 

3 ים-ביצים של ַצֵבי 

4 ים צעירים-ַצֵבי 
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 3שאלה 

י של קינון-חוותמהי "  " על פי הקטע?ים-ַצבֵּ

  

  

 

 

 4שאלה 

 הים. -בארץ ובעולם נעשים מאמצים למנוע את הכחדתם של ַצֵבי

שהייתם עושים, כאזרחים, אילו התבקשתם להשתתף בהצלת  אחתהציעו פעולה 

 הים בחופי ארצנו.-ַצֵבי

  

  

  

 

  5אלה ש

 בתוך המשפטים, והוסיפו לכל הצירופים את המילים צירופיכתבו את 

 )תווית היידוע( במקומות המתאימים. הידיעה  ה

  .       קטן מספר במהלך  ____________

 (צבי  ים)           ( דורות אחרונים) 
  

 

  חשופים לסכנות רבות.    

  רים(צבי ים בוג)      

 .  _________סכנות רבות אורבות לצבי הים בכל אחד  מ

 שלבי התבגרות()                                                                      
  

 

 . לצורך הפריה     צבי הים מתרכזים באזור 

 (מים רדודים)                                      
  

 

 ____ עלול לפגוע בתהליך הטלת הביצים של צבי הים.הרעש של _________

 )כלי רכב(                     
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 תשובות לחומר הכנה בעברית  לתלמידים העולים לכיתה י'
 

 מערכות אקולוגיות
 1שאלה 

 

כל התשובות הים. -החשוב לקיומם של ַצֵבי אחד צורךִכְתבּו על פי הקטע  א.

 האלה נכונות:

  ביצים בגומה שנחפרה בחול;הטלת  —רבייה 

  הפריה במים רדודים; —רבייה 

  המשכיות המין; —רבייה 

 ;הגנה 

 .סביבה מימית 

 ;נשימה 

 

 הים בהשגת צורך חשוב זה? -כיצד פעילות האדם מקשה על ַצֵבי ב.

 כל התשובות האלה נכונות:

הים נלכדים ברשתות הדיג הפרוסות בים, ולכן הם אינם יכולים לעלות –*צבי 

 לפני המים כדי לנשום אוויר, ומשום כך הם טובעים; מעל

 הרכב רומסים את הביצים שהוטלו על החוף;–*גלגלי כלי

שיט מהירים סמוך לחוף עלולה לפגוע  בצבים, המתרכזים במים –*תנועת כלי

 הרדודים בתקופת הרבייה, ולפעמים גם לגרום למותם; 

הרכב מטעה את הצבים –י* התאורה לאורך החוף מהכבישים, מהמבנים וּמְכלֵ 

 הצעירים והם זוחלים לכיוון ההפוך, הרחק מן המים; 

 *איסוף הביצים בידי האדם;

 הרכב מפחיד את הנקבות.–*רעש כלי

 

  2שאלה 

 הים?-רכב על חוף-נפגע מתנועה של כלי אינומי  א.

2 ים בוגרים-ַצֵבי 

 נפגע מפריסה של רשתות דיג? אינומי  ב.

3 ים-ביצים של ַצֵבי 
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 3שאלה 

י של קינון-חוותמהי "  " על פי הקטע?ים-ַצבֵּ

–הים" היא אזור מגודר ומוגן שמעבירים אליו את הביצים של צבי–חוות הקינון של צבי

 הים.

 4שאלה 

 כל אחת מהתשובות האלה נכונה: 

 פורום הסברה בחופים; —

 הים", שיעזור לפקחי רשות שמורות הטבע;–הקמת גוף "מצילי צבי —

 צע הצלה;מב —

 הים;–החתמה על עצומה ארצית למען צבי —

 הקמת אתר אינטרנט להגברת המודעות; —

 כתיבת מכתבים לרשויות; —

 רכב לאורך החוף–חקיקת חוק האוסר על נסיעת כלי —

 

  5שאלה 

 בתוך המשפטים, והוסיפו לכל הצירופים את המילים צירופיכתבו את 

 אימים.)תווית היידוע( במקומות המת הידיעה  ה

 .     ים  הצבי  קטן מספר  אחרוניםהדורות הבמהלך  

 )צבי  ים(           ( דורות אחרונים) 
  

 

 חשופים לסכנות רבות.    בוגריםהים הצבי  

  )צבי ים בוגרים(      

 . התבגרות המשלבי סכנות רבות אורבות לצבי הים בכל אחד  

 )שלבי התבגרות(                                                                      
  

 

 . לצורך הפריה   רדודיםהמים ה  צבי הים מתרכזים באזור 

 )מים רדודים(                                      
  

 

__________ עלול לפגוע בתהליך הטלת הביצים של צבי רכבהכלי הרעש של ___

                       הים.

 


