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מצדה נמצאת ב:
א. גליל העליון ב. נגב  ג. מדבר יהודה 1

מצדה היא:
א. תחנה בדרך הבשמים העתיקה ב. מבצר עתיק ג. שמורת טבע 2

מצדה נמצאת על צוק בגובה:
א. כ–200 מטר מעל פני ים המלח ב. כ–300 מטר מעל פני ים המלח

ג. כ–400 מטר מעל פני ים המלח
3

המלך הורדוס בנה במצדה:
א. מבני ציבור ובית מרחץ ב. ארמונות מפוארים ג. תשובות א' וב' נכונות 5

השביל העולה אל ההר נקרא:
א. שביל הנמר ב. שביל הנחש ג. שביל היעל 6

ב־2001 הוכרזה מצדה כ:
א. גן הלאומי המרתק ביותר ב. אתר מורשת עולמית על ידי אונסק"ו

ג. אתר פתוח למבקרים
7

השנה מציינים:
א. 50 שנה לתחילת החפירות של משלחת ידין במצדה 

ב. 40 שנה להכרזת מצדה כאתר מורשת עולמית ג. 30 שנה להקמת רשות הטבע והגנים 8

מצדה הפכה לסמל של גבורה ושאיפה לחירות בשל:
א. סיפור לחימתם העיקשת של היהודים ברומאים והתאבדותם לאחר שהובסו
ב. סיפור הצלת יעלים מסכנת הכחדה ג. הבנייה המרשימה של המלך הורדוס 4

 הידעתם?
מִפקד עופות המים השנתי העולמי

מדי שנה, בסוף השבוע השני בחודש 
ינואר, מקיימת רשות הטבע והגנים את 

מִפקד עופות המים השנתי ובכך מצטרפת 
למדינות רבות בעולם אשר מקיימות את 

הספירה בתאריך זה. ספירת העופות 
נערכת כדי לקבל תמונה על מצבן של 

האוכלוסיות, לזהות מגמות ולפעול בזמן 
לשימור מינים או אוכלוסיות בסכנה. 

מִפקד עופות המים החורפים נערך 
בישראל כבר 48 שנה, מ–1965. עשרות 

צוותים של פקחים וצפרים מתנדבים 
פוקדים יותר מ–300 מקווי מים במהלך 

יום אחד, מצפון ועד דרום, ממקווים 
גדולים כמו אגם הכנרת ושמורת החולה 

ועד לבריכות איגום קטנות, כשהם 
מצוידים במשקפות, בטלסקופים - 

ובהרבה מצב רוח טוב. 

 תפזורת
מצאו חמישה שמות של אתרים, צמחים ובעלי חיים המופיעים בגיליון זה.

ניצנים

 מצאו את ההבדלים
ארצי וגבע ביקרו בשמורת טבע חי–בר 

יטבתה. מצאו חמישה הבדלים בתמונות 
היענים בשמורה )צילום: דורון ניסים(.

תשובות: 1.ג, 2. ב, 3. ג, 4. א, 5. ג, 6. ב, 7. ב, 8. א
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