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ניצנים / חידות ושעשועונים

טריוויה היובל
התשובות: 1. א, 2. ב, 3. א, 4. א, 5. ב, 6. א, 7. ב, 8. ב, 9. א, 10. ב, 11. א, 12. ב, 13. א, 14. א

15. א, 16. א, 17.א, 18. ב, 19. א, 20. א, 21. א, 22. ב, 23. א, 24. ב, 25. א

15
1. כמה שמורות מוכרזות קיימות בישראל?  

א. כ־300  ב. כ־100

2. כמה גנים לאומיים מוכרזים קיימים בישראל? 
א. כ־150  ב. כ־90

3. מהי שמורה הטבע הגדולה ביותר בישראל?
א. שמורת טבע הר הנגב 
ב. שמורת טבע הר מירון

4. מהי שמורת הטבע הראשונה שהוכרזה בישראל? 
א. שמורת טבע החולה  ב. שמורת טבע חוף האלמוגים

5. מהו הגן הלאומי הראשון שהוכרז בישראל?
א. גן לאומי בית שאן  ב. גן לאומי אשקלון 

6. מי מהבאות שמורת טבע ימית בים תיכון?
א. שמורת גדור ב. שמורת חולות המפרץ 

7. מה שמה של השמורה הימית במפרץ אילת? 
א. שמורת המאובנים והדגים במפרץ אילת

ב. שמורת טבע ים האלמוגים באילת

8. אילו מהמקומות הבאים הם שמורות טבע בגולן?
א. נחל עמוד והר מירון  ב. נחל מיצר ויער יהודייה

9. היכן נמצאת השמורה הגבוהה ביותר בישראל?
א. חרמון  ב. הר ארבל

 10. מהם מיני בעלי החיים והעופות המותרים כיום לציד 
ברישיון בישראל?

א. צבי ארץ ישראלי, יעל, דוכיפת, חוחית
ב. ארנבת, חזיר, אגמית, סופיה, ברכיה

11. איך נקרא חמור הבר שהושב בהצלחה לנופי הארץ? 
א. פרא  ב. ערוד

 12. מי נכחד בישראל, הובא ארצה והושב לטבע 
בהצלחה ב־1979?

א. בת יענה  ב. יחמור 

13. מיהו הטורף הגדול שנחשב לנכחד בישראל ונמצא מחדש 
בטבע בשנות ה־70?

א. נמר  ב. אריה

14. מיהם הדורסים הנמצאים גם היום בסכנת הכחדה?
א. נשרים  ב. שחפים

15. מיהם מיני היונקים שנמנים מדי שנה בספירות נרחבות 
בישראל? 

א. צבאים  ב. כלבי ים

16. רשות הטבע והגנים שותפה מדי שנה לספירה בינלאומית 
של בעלי חיים בחורף. מיהם?
א. עופות מים וביצה  ב. יעלים

17. מיהי הציפור הלאומית של ישראל?
א. דוכיפת  ב. נחליאלי

18. איזו צפרדע נחשבה לנכחדת בישראל במשך 50 שנה 
והתגלתה שוב לאחרונה?

א. אילנית מצויה  ב. עגולשון שחור־גחון

19. איזה אתר בנה המלך הורדוס?
א. מצדה  ב. חומת עכו

20. איזה מהאתרים הוא גם אתר מורשת עולמית?
א. נחל מערות  ב. ים המלח

21. מי התגורר בשמורת טבע נחל מערות? 
א. האדם הקדמון  ב. מתתיהו החשמונאי

22. באילו גנים לאומיים התגלו פסיפסים עתיקים?
א. בית שערים וחורשת טל  ב. ציפורי וחמת טבריה

23. הדמות הנשית המוצגת בפסיפס בגן לאומי ציפורי 
מכונה:

א. המונה ליזה  ב. מרי אנטואנט

24. העיר עבדת נבנתה כתחנת שיירות ל:
א. בדואים בנגב  ב. נבטים

25. היכן נמצא השער המקושת הקדום ביותר בעולם?
א. שמורת תל דן  ב. גן לאומי ירקון
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1. המקום שבו נמצא קברו של הורדוס
2. גן לאומי ותל בצפון הארץ ליד קיבוץ 

איילת השחר 
3. דומה במראה לכלב, בעל זנב פרוותי 

ואף ארוך וצר
4. יונק טורף החי על גדות הנחלים

5. דו־חי בעל גוף שחור עם כתמים צהובים 
או כתומים

תשבץ 
ענו על השאלות וגלו במשבצות הצהובות מהי שמורת הטבע הראשונה שהוכרזה בישראל 

 תשובות: 1. הרודיון 2. חצור 3. שועל

 4. לוטרה 5. סלמנדרה
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תפזורת
מצאו לפחות 12 שמות של גנים לאומיים ושמורות טבע ברחבי הארץ

הידעתם?

באוגוסט מצוין 
ליל העטלף 
הבינלאומי 

ברחבי העולם 
במטרה לשמור 

על היונק המעופף, שמשום מה רבים 
חוששים מפניו. כדאי לדעת שבניגוד 

למה שחושבים, העטלפים אינם 
מסתבכים בשיער והם אינם עיוורים. 

הנה עוד כמה דברים שאולי לא ידעתם 
על עטלפים: יותר מאלף מיני עטלפים 

מעופפים ברחבי העולם. בישראל יש 33 
מיני עטלפים, 32 מהם ממשפחת עטלפי 

החרקים, ורק מין אחד שייך למשפחת 
עטלפי הפירות. מדובר במספר גדול, 

ההופך את ישראל ל"מעצמת עטלפים". 
למרות המספרים המרשימים האלה, 

רוב המינים של עטלפי החרקים בישראל 
מצויים בסכנת הכחדה וכמה מינים אף 

נכחדו מנופי ארצנו. 

מבוך | עזרו לעטלף להגיע אל העץ

החתיכה החסרה

מתחו קו בין החתיכות החסרות בפסיפס למיקומן כדי להשלים את תמונת המונה ליזה בגן ציפורי )היעזרו בתמונה בעמוד הבא(
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מצאו את ההבדלים
ארצי וגבע בילו בגן לאומי גן השלושה )הסחנה(. מצאו 5 הבדלים בין התמונות:

ריבוע הקסם
כל תשובה נקראת מימין לשמאל 

ומלמעלה למטה

הידעתם?

מעבר ליופיו, הפסיפס מספר לנו 
על הווי החיים מימי קדם, לרבות 

אופי הלבוש, השאיפות החברתיות 
ואפילו הטכנולוגיה החקלאית. אולם, 

איך ייתכן שאחרי 1,500 שנה ויותר 
הפסיפס אינו דוהה? באיזה סוג של 

צבע עמיד השתמשו האמנים של 
פעם? אז זהו, שהם כלל לא השתמשו 

בצבע. אבני הפסיפס השונות נחצבו 
או לוקטו בצבען המקורי, צבע המסלע 

שאליו הן היו שייכות. האבנים האלה 
יכולות להינזק או להתכסות בשכבות 

של לכלוך, אבל לא לדהות, בדיוק 
כמו שהעולם עצמו אינו דוהה. כך 

או אחרת, מלאכת התיקון, השחזור 
והתחזוקה של הפסיפסים היא מלאכה 

מורכבת וקפדנית מאין כמוה. עוד 
עובדה מפתיעה על פסיפס: במטר 

רבוע של רצפת פסיפס ממוצעת יש 
כעשרת אלפים אבני פסיפס!

1. יש בה 24 שעות, יום ולילה
2. צורתו ההנדסית של מגרש 

הכדורגל
3. כלי עבודה המשמש להברגת 

ברגים
4. השלם את שם הקיבוץ שנמצא 

בנגב: "משמר _________".

1
1

2

2

3

3

4

4

תשובות: 1. יממה 2. מלבן 3. מברג  4. הנגב 
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