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 סלע ואד�, מי� – 2תחנה 

 ביכורהמעיי� תצפית ב. א

על מנת לצפות בנביעה נרד . בתחנה זו נבח� כיצד נובעי� המי� בי� שתי שכבות הסלע

היכנסו לניקבה וצפו בנביעת המי� ". עי� ביכורה"לחלק התחתו� של המעיי� המכונה 

 .  קו המגע בי� שכבות הסלעיאת במדרי! למצהעזרו. עיי�במ

 .ו את מקו� נביעת המי� בריבוע  שלפניכ�שרטטצאו אל מחו% למערה ו .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ? ___________________"מעי� שכבה"ביכורה  ומעי�  מעי� הסט�י�מדוע לדעתכ� נקרא .3

___________________________________________________________________ 

 . לצל� את התחנהאל תשכחו , לצור� הדוח המסכ�

 

 האד� ומערכות כדור האר�. ב

התבוננו בסביבה הטבעית של אזור המעי� ונסו לזהות דוגמאות לגורמי� המיצגי� את  .1

 : מערכות כדור האר% השונות

�) הגיאוספירה(מערכת הסלעי� ____________________________________________   

�) הביוספירה(מערכת החי והצומח __________________________________________  

�) האטמוספירה(מערכת האוויר העוטפת את כדור האר% ___________________________  

�) ההידרוספירה(מערכת המי� ____  _________________________________________ 

נסו לגלות עדויות לנוכחות של חקלאות עתיקה . באזור זה התקיימה חקלאות מזה אלפי שני� .2

 .או מודרנית באזור המעי�

 ____________________________________________________________: 'עדות א

 ____________________________________________________________: 'עדות ב

 ____________________________________________________________: 'עדות ג

כיצד לדעתכ� ניצלו חקלאי� אלו . נסו לדמיי� את אות� חקלאי� שחיו כא� לפני כאל� שנה .3

 ? אולוגי באזור לצור! גידול הגידולי� החקלאיי�יאת המבנה הג
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

וכיצד ? על מערכות כדור האר% השונות, כיצד לדעתכ� משפיע האד� באמצעות  החקלאות .4

 _______________________________________? ______________הוא מושפע מה�

 . לצל� את התחנהאל תשכחו , לצור� הדוח המסכ�

 

 מערת הנטיפי� – 3תחנה 
 מערכות כדור האר�

 הידרוספירה וגיאוספירה. א

 .  ונסו לאתר עדויות לקשר שבי� הסלע והמי� בפני השטחכ�התבוננו סביב .1

 _____________________________________________________________:1תצפית 

 _____________________________________________________________:2תצפית 

 _____________________________________________________________:3תצפית 

 .ח המסכ� של הסיור"תוכלו להיעזר בתמונות אלו בהכנת הדו. מומל% לצל� חלק מ� התצפיות* 

 
 

 .לצל� את התחנה אל תשכחו , לצור� הדוח המסכ�

 

 ?איך הרגשתי במערה. ב

 :מה את� מצפי� לחוש במערה בהקשר למדדי� הבאי�. לפני הכניסה למערה .1

 __________________________________________________________: טמפרטורה

 ______________________________________________________________: לחות

 ________________________________________________________: צורת הסלעי�

 

 :השוו את תחושותיכ� במערה למה שציפית� לפני שנכנסת� אליה. הלאחר הסיור במער .2

 _______________________________________________________________:דומה

 _______________________________________________________________:שונה

 

 ? לאן נעלמו המים במערת הנטיפים .ג

יכולה לאפשר למי� לחלחל הבולטת כא�  תופעה בסלע ואיז. סלע שלפניכ�שכבות ההתבוננו ב .1

בסלע זה 

 ____________________________________________ _____?______בקלות

 


