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 הקדמה

כוללת נושאים הנמצאים  1תכנית הלימודים ב"גיאוגרפיה ופיתוח הסביבה" לחטיבה העליונה

בחזית המחקר הגיאוגרפי בארץ ובעולם, כמו שינויי אקלים והתחממות כדור הארץ, תהליך 

 .קיימא-של תכנון ופיתוח מרחבי, הכוללים התייחסות לפיתוח ברהיבטים והגלובליזציה 

א ועות לימוד( והש 180) 2"תרבותי-האדם במרחב החברתי" והינ ההתמחות חומיתמ דאח

תרבות מעצבת מרחב " ובו תת נושא "גיאוגרפיה תרבותיתנושא "הכולל בין היתר, את 

" גיאוגרפיה של ארץ ישראלתחומי התמחות רלוונטים נוספים הם: "". בעידן הגלובלי

 ". פיתוח ותכנון מרחביו"

 הן כי הלומדים: (,הרלוונטיות לנושא זה) חלק מהמטרות של תכנית זו

  לפיתוח הגלובליזציה לבין הפעילות העולמית והמקומית תהליכי יסבירו את הקשר בין

 בר קיימא ולשימור נכסי טבע ואתרי תרבות ומורשת.

  ינקטו עמדה מנומקת בסוגיות ערכיות כמו: חשיבות הזהות התרבותית והייחודית בכפר

המאבקים נגד , הצדקת חשיבות השימור של אתרי מורשת ונכסי טבעהגלובלי, 

 הקפיטליזם הגלובלי.

שימור ופיתוח אחד מפרקי הלימוד תחת הנושא "תרבות מעצבת מרחב בעידן הגלובלי הוא "

שעות( והוא כולל את הנושאים: שימור  6) בר קיימא של נופי מורשת ותרבות ונכסי טבע"

 כמפורט בטבלה הבאה: ,נופי מורשת ותיירות מורשת

פרקי 

 הלימוד

מונחים  ם בהוראהסוגיות ומוקדי

 ומושגים

שימור ופיתוח 

בר קיימא של 

נופי מורשת 

ותרבות ונכסי 

 טבע

שימור נופי  .0

 מורשת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תיירות  .6

 מורשת

 worldמית )ולהפקת מידע מרשת האינטרנט על אתרי מורשת ע

heritageלפי קביעת אונסק"ו ) 

  תרומתם של גורמים מקומיים ועולמיים המגבירים את המודעות

 לחשיבות שימורם של נופי מורשת ותרבות של נכסי טבע

  קריטריונים לבחירת נופי מורשת ותרבות ונכסי טבע לשימור

 ולקביעת סדר עדיפויות מהיבט אוניברסלי ומקומי

  דרכים ואמצעים לשימור המורשת התרבותית ונכסי טבע )חקיקה

"העיר הלבנה"  -ואכיפה ומימון( דוגמאות מישראל : תל אביב

)מורשת תרבותית(, אגמון החולה )מורשת טבע(, דרך הבשמים 

איי  -בנגב )מורשת נוף ותרבות(, דוגמאות מהעולם: אקוודור

 אנקור ואט -מאצ'ו פיצ'ו, קמבודיה -גוס, פרואגלפ

 פיתוח בר קיימא ונות רלאומית ביישום עק-תפקיד הקהילה הבין

)למשל" שימור אתרי מורשת, תרבות ונכסי טבע  )קיימות(

 פעילות אונסק"ו(

  .הסיבות לעליית התיירות באתרי מורשת ותרבות בתקופתנו

כרון ידוגמאות ליעדי תיירות אלו בישראל: מצדה, דרך היין בז

יעקב, המושבה הגרמנית בחיפה. אתרי זיכרון קולקטיבי: 

אנדרטאות, קווי ביצורים לאורך גבולות ומגדלי מים. בארה"ב 

ה, באירלנד: תנועת תיירות למדינה של אזורי ההמיש בפנסילבני

 צאצאי מהגרים איריים

  אתרי מורשת

 עולמית

  אתר זיכרון

 קולקטיבי

  פיתוח בר

קיימא 

 )קיימות(

 נכסי טבע 

  שמורה

 ביוספרית

 נוף תרבות 

 חוקי שימור 

  מכלולי נוף

 לשימור

  תיירות

 מורשת

 שמורות טבע 

 אונסק"ו 

                                                           
1

תכנית הלימודים בגיאוגרפיה לחטיבה העליונה 

hya/elyona/Tochniyothttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Geograp
Limudim/tochnitlimudimelyona.htm  

2
האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימוד, האדם במרחב החברתי תרבותי  

198.pdf-udim/Geografia/164http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Lim 

http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Geografia/164-198.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Geographya/elyona/TochniyotLimudim/tochnitlimudimelyona.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Geographya/elyona/TochniyotLimudim/tochnitlimudimelyona.htm
http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Geografia/164-198.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Geografia/164-198.pdf
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 תרבות ונכסי טבע בישראלרקע על רשות הטבע והגנים ואתרי נופי מורשת, 
 רשות הטבע והגנים  .1

, לשם מימוש 1963רשות הטבע והגנים הוקמה על פי חוק שאושר בכנסת בשנת 

המטרות של החוקים שמכוננים אותה: חוק גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי 

לשמור על  הנצחה וחוק הגנת חיית הבר. מטרות הרשות מתחלקות למחויבויות

 היא גוף סטטוטורי,לטפח אותם לרווחת הציבור. הרשות ורשת והטבע ועל אתרי המ

המחזיק בנאמנות, בשם הציבור, חלק מנכסי הכלל: שמורות טבע וגנים לאומיים. 

נכסים אלו אינם שייכים רק לדור הנוכחי והרשות מחויבת אליהם כאל פיקדון עליו יש 

שות, עפ"י החוק, אחד מתפקידי הר .להגן לטווח הארוך, גם בעבור הדורות הבאים

הוא "ליזום, לקיים ולעודד פעולות חינוך, הסברה והדרכה בתחומי שמירת הטבע 

 וערכי הטבע והמורשת..".

 לרשות הטבע והגנים שלושה תחומי פעילות עיקריים: 

  ,שמירה על ערכי הטבע, המערכות האקולוגיות ונופי הארץ בשמורות הטבע

 .בגנים הלאומיים ובשטחים הפתוחים

 ה על אתרי המורשת בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע וטיפוחם למען שמיר

 .קהל המבקרים

 לשם הגברת מודעות  ,הסברה וחינוך לשמירה על ערכי טבע, נוף ומורשת

 .הציבור לנושאים אלה

 

 ארגון אונסק"ו ואתרי מורשת עולמית .6

 ארגון אונסק"ו 1.2

 United Nations Educational, Scientific and אנגליתראשי תיבות ב( אונסק"ו 

Cultural  :Organization - UNESCOחינוך( הוא ארגון ה ,

 1945בנובמבר 16 -מדובר בסוכנות מקצועית שנוסדה ב ."םהאו של תרבותוה מדעה

קידום שיתוף פעולה בינלאומי  ע"ימטרתה המוצהרת היא לתרום לשלום ולביטחון ו ,

בתחומי חינוך, מדע ותרבות, מתוך שאיפה להנחיל ברחבי העולם רגש של כבוד 

חירויות הבסיסיות שהוכרזו כלפי ערכי הצדק, שלטון החוק, זכויות האדם וה

ויש  ריזפ. בסיסו של הארגון במדינות 195 בסה"כ, חברות בארגון .האו"ם בהצהרת

נציגויות שטח, מוסדות ומשרדים ברחבי העולם. אונסק"ו פועל  50-לו למעלה מ

קידום ית, תרבותית ואזור היסטוריה , מיזמימגוון תכניות ומיזמים וביניהםבאמצעות 

להבטיח את  על מנתהסכמי שיתוף פעולה בינלאומיים ההכרה במגוון תרבויות ו

 .ת של העולםהמורשת התרבותית והטבעי

 3האמנה להגנת מורשת תרבות וטבע עולמיים 1.1

את האמנה להגנת מורשת  ,באמצעות ארגון אונסק"ו ,כונן האו"ם 1972בשנת 

אתרים של נופי  ,ברחבי העולם ,תרבות וטבע עולמיים. האמנה נועדה להגדיר

בעלי ערך אוניברסלי ייחודי לאנושות ולסייע  ,תרבות, מורשת תרבות או מורשת טבע

חתומה עליה גם מדינת  1999מדינות חתומות על האמנה, ומשנת  190בשימורם. 

 .ישראל

 4אתרי מורשת עולמית 1.2

                                                           
3
  en.pdf-http://whc.unesco.org/archive/conventionקישור לאמנה )אנגלית(  
4
  http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31רשימת אתרי מורשת עולמית באתר אונסק"ו )אנגלית(  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/16_%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/16_%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/16_%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%95%22%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94
http://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf
http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31
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 אונסק"ו של עולמיתהוא אתר שהוכרז על ידי ועדת המורשת ה אתר מורשת עולמית

 .שותכאתר הראוי לשימור בזכות חשיבותו המיוחדת למורשת המשותפת לאנו

האו"ם, באמצעות ארגון אונסק"ו, מכריז מדי שנה בשנה על אתרי מורשת עולמית 

הוכרזו ברחבי  2015חדשים ברחבי העולם, נוסף על אלו שכבר הוכרזו. עד לשנת 

 197מהאתרים מוגדרים כאתרי תרבות,   5.802מדינות 164-אתרים ב 1031העולם 

כלולים בהם בין היתר:  .ומיםהאתרים משלבים את שני התח 32כאתרי טבע ויתר 

החומה הסינית, הפירמידות במצרים, הגרנד קניון בארצות הברית, מגדל פיזה 

הפרתנון , , מאצ'ו פיצ'ו בפרו, איי הגלפגוס באקוואדוראוורסט בנפאלהבאיטליה, הר 

 .6 ועוד רבים אחרים ביוון

 משמעות ההכרזה על אתר מורשת עולמית 1.3

עולמית, המדינה והגוף המחזיקים בו מחויבים לשמור מרגע שהוכרז אתר מורשת 

האתר ואת   אשר אינם הולמים את רוחו של ,עליו ועל סביבתו מפיתוח בו ובסביבתו

מודעות מחויבות לטיפוח  כמו כן קיימת .אופיו, למען דורנו ולמען הדורות הבאים

זה על הכר .ה וזיקתה למקוםהאוכלוסייה המתגוררת בסביבת האתר וטיפוח גאוות

והיא בעלת חשיבת אתר כעל אתר מורשת עולמית מביאה כבוד ויוקרה למדינה 

מביאה לגידול במספר התיירים הפוקדים  כלכלית ותדמיתית היות ועל פי רוב הכרזה

  .האתר את

 על מקום כאתר מורשת עולמית? מכריזיםאיך  1.4

 לערוך "רשימהמתבקשת תחילה ה, רזמדינה חברה המבקשת להעמיד אתר להכ

בעי שבשטחה. ניתן להציע האתרים בעלי הערך התרבותי והטכל ראשונית" של 

. תיק המועמדות לכל אתר "תיק מועמדות"יש לערוך רק מתוך רשימה זו, ומועמדות 

נבדק על ידי "הוועדה הבינלאומית למונומנטים ולאתרים" ו"איחוד השימור העולמי", 

הוועדה דנה במועמדות . ת המלצתם לוועדת המורשת העולמיתאשר עורכים א

  .קבועים האתר בהתאם לקריטריונים מנחים

 7קריטריונים מנחים להכרזה על אתר כאתר מורשת עולמית 1.5

מועמד להיות בעל ערך עולמי יוצא אתר העל מנת להיכלל ברשימת האתרים על ה

אלו נחלקים לשתי קריטריונים קריטריונים.  המהכלל ולעמוד לפחות באחד מעשר

. אתר עשוי )להלן( שישה לבחירת אתר תרבות וארבעה לבחירת אתר טבעקבוצות: 

לעמוד בהם: אותנטיות  שיששני תנאים נוספים  לשלב קריטריונים משתי הקבוצות.

הניהול, ויושרה ושלמות )נטולי השפעות פיתוח שעלולים לפגוע באתר או להזנחתו(. 

  בחשבון. נלקחים גם הם ,ההגנה, האמינות והמצב התקין של האתרים

 :קריטריונים לאתר תרבות

 של פאר היצירה האנושית. יצירת מופת האתר הוא 

 מציג שינוי חשוב בערכים אנושיים, לאורך תקופת זמן או באזור  האתר

תרבותי של העולם, באמצעות פתרונות יצירתיים בתחומי: 

 .עיצוב נוף או תכנון ערים אדירים, אומנות מפעלי ,טכנולוגיה ,אדריכלותה

 למסורת התפתחות  ,או לפחות יוצאת דופן ,האתר מציג עדות ייחודית

 כלכלית.-או למסורת התפתחות חברתית  תרבותית

                                                           
5
  http://whc.unesco.org/en/254מפה אינטרקטיבית עם רשימת האתרים בעולם, אתר אונסק"ו )אנגלית(  
6
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-דוגמאות נוספות לאתרי מורשת בעולם )עברית(   

3516671,00.html  
7
  iahttp://whc.unesco.org/en/criter קריטריונים מנחים לבחירה באתר אונסק"ו )אנגלית( 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%A1%D7%A7%22%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91_%D7%A0%D7%95%D7%A3
http://whc.unesco.org/en/254
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3516671,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3516671,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3516671,00.html
http://whc.unesco.org/en/criteria
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 יוצאת דופן לסוג בנייה, אדריכלות, טכנולוגיה והנוף  אהאתר הוא דוגמ

 .המדגים שלבים משמעותיים בהיסטוריה של האנושות

 יוצאת דופן להתיישבות מסורתית של בני האדם, לשימוש  אהאתר הוא דוגמ

המייצגת תרבות, או יחסי הגומלין בין האדם לבין  אבקרקע או בים. דוגמ

יחוד אם האתר הפך פגיע לשינויים בלתי הפיכים סביבתו הטבעית, בי

 .שעומדים לערוך בסביבתו

  האתר קשור לאירועים או למסורות חיות בעלות רעיונות, אמונות או יצירות

 אומנות ועבודות ספרותיות בעלי מובהקות בינלאומית. 

 :קריטריונים לאתר טבע          

 ם בעלי יופי טבעי יוצא דופן באזורי ,האתר כולל תופעות טבעיות יוצאות דופן

 .ובעלי חשיבות אסתטית

 להצגת התפתחויות בתולדות האנושות. דוגמת תהליכים  אהאתר כולל דוגמ

או  גיאומורפיים גאולוגיים במהלך התהוותם, פיתוח תצורות נוף ומאפיינים

 .פיזיוגרפיים

 יוצאת דופן בייצוג תהליכים ביולוגיים ואקולוגיים  אהאתר כולל דוגמ

ואוכלוסיות  בהתפתחות היבשת, המערכת האקולוגית של חוף הים והים

 .הצמחייה והחי שבהן

 כולל אלה המצויים בסכנת מגוון ביולוגיו טבעי במקומו המקורי בית גידול ,

 פגיעה.

 עולמית בישראלתרבות אתרי מורשת  1.6

הוועד הישראלי  על ידי ישראלמורשת עולמית של אונסק"ו מטופלים באתרי 

שר החינוך  .משרד החינוך והתרבות , הנמצא תחת פיקוח8לאונסק"ו

נשיא אונסק"ו ישראל. ועדת מורשת עולמית של אונסק"ו ישראל משמש כ והתרבות

מדינת ישראל  .מחליטה כל שנה אילו אתרים ישראלים יוגשו להכרזה העולמית

הראויים להיכלל  ,אתרים בעלי חשיבות רבה 25מה ראשונית של הכינה רשי

הוכרזו ע"י אונסק"ו עד כה  ברשימת אתרי המורשת העולמיים. מתוך הרשימה

 )שנת הכרזה בסוגריים(: הבאים האתרים

 ( 2001גן לאומי מצדה) 

 ( 2001העיר העתיקה בעכו) 

 (2003) התנועה המודרנית -העיר הלבנה בתל אביב 

 גן לאומי תל מגידו, גן לאומי תל חצור, גן לאומי תל באר שבע  –יים התלים המקרא

(2005) 

 גן לאומי  -ערי המדבר הקדומות בנגב )מקטע בין מואה לעבדת( -דרך הבשמים

 (2005שבטה, חלוצה, גן לאומי עבדת וגן לאומי ממשית )

 ( )(2008האתרים הקדושים לבהאים בחיפה ובגליל המערבי )חיפה ועכו 

 (2012חל מערות, נחל אל מוגרה )שמורת טבע נ -דם הקדמון בגלילמערות הא 

 (2014מערות מרשה בגן לאומי בית גוברין ) -ארץ המערות 

 ( 2015גן לאומי בית שערים) 

 )מצפון לדרום(:אתרים נוספים הנמצאים ברשימה שהציעה ישראל, אך טרם הוכרזו 

שמורת טבע השער הכנעני בעל שלוש הקשתות ומקורות הירדן,  - שמורת טבע תל דן

                                                           
8
  http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Unescoאתר הועד הישראלי לאונסק"ו )עברית(  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%A1%D7%A7%22%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%A1%D7%A7%22%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%A1%D7%A7%22%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA
http://www.parks.org.il/ParksAndReserves/telDan
http://www.parks.org.il/ParksAndReserves/telDan
http://www.parks.org.il/ParksAndReserves/hula
http://www.parks.org.il/ParksAndReserves/hula
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Unesco
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קני, בתי כנסת עתיקים בגליל, הכנרת נדידת ציפורים בשבר הסורי אפרי – החולה

קעת ארבל ואתריה )נבי שועייב, ב אתרי הנצרות הקדומה בגליל,  ואתריה הקדומים, 

ן לאומי בית גמבצרים צלבניים,  דגניה ונהלל, קרני חיטין(, חורבת מינים )בקעת גינוסר(,

, הר ציון בירושלים העתיקה )ברשימת אתרים בסיכון(, גן לאומי גן לאומי קיסריה, שאן

המסגד הלבן  כפר הררי מסורתי, עין כרם העתיקה בירושלים,  -ליפתא )מי נפתוח(

 שים, הר כרכום ותמנע.ארץ המכת ברמלה, 

 )אשר חלקם דורשים שיתוף פעולה אזורי(: היתכנות בדיקתבהנמצאים אתרים נוספים 

העיר העתיקה נצרת, אתרים פרה היסטוריים, ארמונות אומאיים, מנזרים ביזנטיים 

-במדבר, ציורי סלע, גבולות האימפריה הרומית, נמלי ים עתיקים בלבנט, טרסות בהרי

ציר הרכבות העותומניות, עליות לרגל לירושלים ולמכה, דרך הזית  יהודה, דרך הים,

 בגליל.

 משמעות תרבותית של נכסי מורשת 1.7

משמעות המורשת התרבותית וחשיבותה נובעות מערכו התרבותי של אתר 

 .הערכים האסתטיים, ההיסטוריים, החברתיים והמדעיים לרבות

 והחושיות של האתר ונמדד מתבטא באיכויות החווייתיות  -הערך האסתטי

 .בקריטריונים של צורה, צבע וטקסטורה, דוגמת יצירת אומנות או אדריכלות

 נוגע ליכולתו של האתר לגבש זהות קבוצתית וקשרים חברתיים -הערך החברתי

 .אחרים הנבנים דרך הקשר אליו, דוגמת אתרים בעלי ערך לאומי, דתי ורגשי

 מידע למחקר, דוגמת האתרים  מתבסס על האתר כמקור-הערך המדעי

 .הארכאולוגיים

 כולל את ההיסטוריה של האסתטיקה, המדע והחברה, ולפיכך -הערך ההיסטורי

למקום יכול להיות ערך היסטורי  .במידה רבה הוא קיים בבסיס כל המונחים האחרים

 .בו אירוע משמעותי וחשובאו התרחש משום שהשפיע על דמות היסטורית, 

 

 נופי תרבות .3

 מהו נוף תרבות? 3.0

( הגדירה את נופי התרבות 1972האמנה להגנת המורשת העולמית של אונסק"ו )

כ"יצירה המשותפת של האדם והטבע". נופי תרבות, להבדיל מנוף טבעי, הם נופים 

שמתקיים בהם שילוב של טבע ומעשה ידי אדם או נופים המהווים מקור להשראה 

נוף או  ,מעשה ידי אדם נוףנוף תרבות הוא במילים אחרות, וזיכרון עבור האדם. 

 האדם הותירה בו חותם. ידש

. מונח זה משקף 1992בשנת המונח "נוף תרבות" נוסף לרשימת המורשת העולמית 

להכרה בחשיבותם של  ,שינוי בגישה, מהתייחסות למבנים או אובייקטים נקודתיים

מרחבים גדולים אשר מהוויים רקע לאובייקט בעל חשיבות או מקיימים בתוכם ערכי 

 ,נוף פעילמורשת ותרבות. ההגדרה שניתנה לנוף תרבות שמה דגש על היותו 

 "הקשור לדרכי חיים מסורתיות, השומר על תפקיד חברתי בחברה עכשווית; נוף

מנקודה זו, החלה הכרה   ך זמן".המציג עדות פיסית להתפתחותו לאור

בחשיבותם של מרחבים אשר מהווים רקע לאובייקט בעל חשיבות ולמכלול של שטח 

 המייצג ערכי מורשת, מסורות, התפתחות תרבותית ומארג של יחסים ותפקודים. 

פורסמו הנחיות ליישום האמנה למורשת עולמית והן כללו הנחיות  1999בשנת 

עודכנו ההנחיות ועל פיהן ההגנה על נופי  2005-בות. בלשימור והגנת נופי התר

http://www.parks.org.il/ParksAndReserves/hula
http://www.parks.org.il/ParksAndReserves/betShean
http://www.parks.org.il/ParksAndReserves/betShean
http://www.parks.org.il/ParksAndReserves/caesarea
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%A0%D7%9B%D7%A1%D7%99_%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%AA#/editor/5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%A0%D7%9B%D7%A1%D7%99_%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%AA#/editor/6
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תרבות נועדה לשמור על מאזן בר קיימא בין פעילות הטבע ופעילות האדם והנושאים 

שנכללו תחת מטריית השימור הם: קיימות סביבתית, מרכיבים אופייניים לנוף )כגון 

 טרסות( ומסורות הנמצאות בתהליכי שינוי.

 אונסק"ו פיעל חלוקת נופי התרבות  3.6

כדי לקדם שימור והגנה על נופי התרבות נוסחו שלוש קטגוריות מרכזיות לסיווגם. 

 )בסוגריים(., בהתאם לרמת חשיבותם להלן הסיווג והדוגמאות הישראליות המייצגות

נופים שנוצרו ועוצבו באופן מכוון על ידי האדם. קטגוריה זו כוללת  – נוף מעוצב .1

יות, דתיות ותרבותיות )קשורים לעיתים טמסיבות אסטגנים ופארקים שטופחו 

גלגל רפאים בגולן,  -קרובות למבני דת או מבנים מונומנטלים(. דוגמאות בישראל

ים בעכו ובחיפה )חשיבות אוניברסלית(. אחוזת קבר הברון יהגנים הבאה

ושדרות עצי גוריון, גן השלושה )הסחנה(  רוטשילד בזיכרון יעקב, קבר בן

 לימנים בנגב )חשיבות מקומית(.. ניה )חשיבות ארצית(וושינגטו

נוף המייצג תרבות, מסורת ואורחות חיים. נופים  –נוף אורגאני או המשכי .2

שהתפתחו לאורך זמן כתוצאה מנסיבות חברתיות, כלכליות, מנהליות או דתיות 

ובזיקה לסביבה הטבעית בה נוצרו. נופים אלו הינם דינאמים והם משקפים 

 ולוציוני בו הנוף פעיל ומשתנה, תוך שהוא משמר מסורות מהעבר. תהליך אב

 לשתי תתי קטגוריה:נחלקת קטגוריה זו 

 נוף שתהליך ההתפתחות בו הגיע לקיצו בזמן כלשהו  -שרידי נוף אורגני

ערי נמל לאורך  -בעבר, אך מאפייניו עדיין גלויים לעין. דוגמאות בישראל

ארץ המערות דרך הבשמים בנגב ו יסריה, עתלית(,חוף הכרמל  )דור, ק

מבצרים צלבניים בגליל המערבי,  בשפלת יהודה )חשיבות אוניברסלית(.

בני עטרות, חקלאות מדרגות בהרי יהודה, מנזרי השפלה, שדרת התלים 

כרכום ותמנע )חשיבות בשפלה, שדרת השקמים, מעלות עקרבים, הר 

הגולן, התיישבות  כפרי צ'רקסים בגולן, גדרות חקלאיות במרכזארצית(. 

כפרית קדומה בגולן, ביארות )בתי פרדס( בשרון, מחסני תחמושת 

 בריטים ומחנה העובדים בסדום )חשיבות מקומית(.

 נוף השומר על תפקיד חברתי פעיל בחברה  -נוף אורגני מתמשך

העכשווית, שקשור לדרך חיים מסורתית ומתקיים בו עדיין תהליך של 

כרמי הזיתים בגליל, החולה, קבר רבי  -התפתחות. דוגמאות מישראל

שמעון בר יוחאי, בקעת בית נטופה, בקעת הנדיב, חקלאות שלחין בעמק 

מטעי מה ומקווה ישראל )חשיבות ארצית(. חרוד, פרדסי השרון, בת של

 נשירים בעמק יעפורי בצפון הגולן )חשיבות מקומית(.

וקשורים באסוציאציות נופים המהווים מקור השראה וזיכרון  - נוף אסוציאטיבי .3

דתיות, אומנותיות או תרבותיות, גם אם חדלו לתפקד ולא מתקיימת בהם היום 

אתרי הנצרות העתיקה בגליל, אליהו ונביאי  -פעילות אנושית. דוגמאות מישראל

בשפלת יהודה )חשיבות אוניברסלית(. הבעל בכרמל, מגידו וארמגדון, דוד וגלית 

ל, על משמר השדות )אלכסנדר זייד(, הר תבור, קברי צדיקים בגליל, ראש הכרמ

 שאול ופלישתים בגלבוע ושער הגיא )חשיבות ארצית(.

 מושגים נוספים למתעניינים 3.3

 "9"עשיית מקום (place making)-  .תהליך הקניית נשמה למרחב ניטרלי

 קציה בין החברה לסביבתה.אהתפתחות מקום לאורך זמן כתוצאה מאינטר

                                                           
9
האוניברסיטה העברית  -פליסמייקינג ישראל 

http://urbanclinic.huji.ac.il/sites/default/files/placemaking_UC%202015.pdf  

http://urbanclinic.huji.ac.il/sites/default/files/placemaking_UC%202015.pdf
http://urbanclinic.huji.ac.il/sites/default/files/placemaking_UC%202015.pdf
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 "הגדרת רוח המקום תיעשה באמצעות סיפורו של המרחב.  -"רוח המקום

 .ון של המקוםביאיתור מרכיבי הצ

 נופי תרבות בישראל 3.3

דמותה של ישראל מושפעת ממספר נתונים, המשפיעים על ייחודיותה ועל עושר 

 נופיה:

מיקום זה גרם  -ים סוף(אסיה, אפריקה ואירופה, ים תיכון וגשר בין יבשות וימים ) .1

 . לאורך ההיסטוריה חברתיים ומדיניים -כלכליים -ם תרבותייםלריבוי מגעי

מעט צפונית לבאר גבול המזרע והישימון )גבול המדבר, "הארץ הנושבת", נמצא  .2

מיישובי קבע ליישוב  ,מיקום המשפיע על נופים שמבטאים מעבר, לדוגמא -שבע(

 נוודי ומשדות מעובדים לשטחי מרעה. 

 (סודני-י, ים תיכוני, אפרו)מדברמקום מפגש של אזורי אקלים  .3

מקום לידתן של תרבויות, שהייתן של תרבויות רבות לאורך  -מרחב תרבותי מגוון .4

 סטיות )יהדות, נצרות, איסלאם(.יערש הדתות המונותיאלדוגמא, זמן. 

 חברתי.-נופים שנועדו לבטא זיכרון לאומי -מדינה המרובה בנופי הנצחה .5

נופי על מנת להגדיר אתר נוף תרבות, יש צורך להגדיר את המרחב הפיזי שלו. 

תרבות מייצגים מרחב גיאוגרפי של סיפורים המהווים חלק ממורשת תרבותית 

שהם אזורים רחבים יותר  אזורי חייץ. עם זאת, הוגדרו גם שבאה לידי ביטוי בנוף

ופי התרבות מגורמים ן על שטח נגמהפוליגונים של נופי התרבות, שמטרתם לה

שיפגעו בערכיותו. לעיתים, אזור החיץ הוא המרחב החזותי הנשקף מנוף התרבות. 

לתיאורי  חשובלדוגמא, השטח המישורי מול תל מגידו הוגדר כאזור חיץ היות והוא 

 (. 10בסיפור מלחמת ארמגדון )תל מגידו מלחמת אחרית הימים

 שימור נופי תרבות בישראל 3.3

בעשורים האחרונים, עקב הליכי פיתוח מסיביים ושינוי ביחס האוכלוסייה לנופיה, חל 

שינוי במעמדם של הנופים והחל חשש גובר להיעלמותם של נופים בעלי חשיבות 

 מקומית ואוניברסלית. 

ערכה רשות הטבע והגנים, בשיתוף הוועד הישראלי לאונסק"ו והוועדה  2011בשנת 

, 11ית מסמך ראשוני ומפורט על נופי תרבות בישראלהישראלית למורשת עולמ

במטרה לקדם הגנה על נופים חשובים אלו. בשנים האחרונות, נעשה ניסיון של גורמי 

התכנון להתייחס לנופים אלו ולקדם את ההגנה עליהם. שמירה על מרחבי נופי 

. התרבות נעשית, לאורך העשורים האחרונים גם באמצעות תכנון מרחבים ביוספרים

תוצר תכנוני מהווה חלק ממנו. מדובר ברחב אקולוגי שהאדם מ הוא מרחב ביוספרי

שמטרתו לשמור על שילוב בין נוף טבעי להיבטים מרחביים של פעילות אנושית. 

תכנית למרחב ביוספרי מבקשת ליצור איזון בין צרכי האדם והשפעות האדם על 

תוך שמירה על משאבים ע"פ עקרונות ברי קיימא המאפשרים מחייה,  ,סביבתו

מרחב ביוספרי היא ליצור  ו שלטבעיים ותרבותיים במרחב, בהווה ובעתיד. מטרת

באמצעות שיתוף האוכלוסייה  ,בין שימור מגוון ביולוגי לפיתוח כלכלי מאוזןשילוב 

 המקומית במרחב.

 בישראל קיימים מספר מרחבים ביוספרים: 

                                                           
10
מידע נוסף על גן לאומי תל מגידו  

il/ParksAndReserves/megiddo/Pages/default.aspxhttp://www.parks.org.  
11
נופי תרבות בישראל, בהוצאת רשות הטבע והגנים  

entInParks/Documents/NofeiTarbut.pdfhttp://www.parks.org.il/PlanningAndDevelopment/Developm 

http://www.parks.org.il/ParksAndReserves/megiddo/Pages/default.aspx
http://www.parks.org.il/ParksAndReserves/megiddo/Pages/default.aspx
http://www.parks.org.il/PlanningAndDevelopment/DevelopmentInParks/Documents/NofeiTarbut.pdf
http://www.parks.org.il/PlanningAndDevelopment/DevelopmentInParks/Documents/NofeiTarbut.pdf
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 .199612-במרחב ביוספרי כרמל הוכרז ע"י אונסק"ו  .1

 2011.13-מרחב ביוספרי רמת מנשה הוכרז ע"י אונסק"ו ב .2

 בשלבים ראשוניים של ביצוע. -תכנית מרחב ביוספרי שפלת יהודה .3

 איומים על אתרי מורשת ונופי תרבות בישראל 3.2

לאתרי ונופים לשימור, קיימים איומים שונים עימם מתמודדות הרשויות השונות 

 וביניהן רשות הטבע והגנים. 

פגיעה מכוונת בעתיקות. דוגמאות לכך מהשנים האחרונות, הן פגיעה  -ונדליזם .1

ושוקם במשך שלוש  2009)דרום הארץ( בשנת  14שהתקיימה בגן לאומי עבדת

נפגע גם גן  2012-. ב15שנים. להלן קישור לתמונות הממחישות את ההרס שעבר

ה בבית אשר רצפת פסיפס נופצה ונהרס 16לאומי חמת טבריה ממעשה ונדליזם

 כנסת עתיק וכן רוססו כתובות על הקירות.

 חוסר ניהול והזנחה הם איום פוטנציאלי על אתרי מורשת. .2

, קווי מתח עליים )כמו הקו המתוכנן לחצות את 17לחוות טורבינות רוח תכניות  .3

עמק החולה,( או שדות תעופה )כמו זה שתוכנן למרגלות תל מגידו( מהווים איום 

  .נופי תרבותפוטנציאלי על מרחבי 

 פעילות רשות הטבע והגנים לשימור אתרי מורשת ונופי תרבות 3.3

 מורשת בדרכים מגוונות:אתרי רשות הטבע והגנים פועלת לשימור 

הזמן ומזג האוויר פוגעים  שימור ושיחזור עתיקות בגנים לאומיים ושמורות טבע. .1

פעילות זו  ם.את המבנילחזק ולשמר  ,יש לתחזקעל כן בעתיקות באופן טבעי ו

נעשית ע"י אנשי מקצוע ברשות הטבע והגנים בשיתוף עם אנשי מקצוע ברשות 

 העתיקות.

גנים אתרים מוגנים, דוגמת כ הכרזה על אתרי מורשת ונופי תרבותקידום  .2

על מנת שאתר מורשת ישמר  ביוספרים. שמורות טבע או מרחביםלאומיים או 

מעין זו היא תהליך ארוך שכולל  הכרזה. לאורך זמן יש להכריז עליו כשטח מוגן

 בוועדות תכנון ובנייה.  ההכנת תכנית ואישור

שותפות ופיתוח קהילות מורשת  אתריבהציבור  ומעורבות יכרותהגברת ה .3

. הציבור הרחב מוזמן לקחת חלק בפעילויות חינוך והסברה המתקיימות סביבםמ

פעילה של ות הרשות אף מעודדת מעורבשת והתרבות ובאופן תדיר באתרי המור

במסגרת פרויקט "גן קהילה" בו תושבים מדריכים את  תושבים באתרים, לדוגמא,

 אתרי המורשת.קיום טקסים במבקרים במקום או באמצעות ה

                                                           
12
 שמורה ביוספרית כרמל מתוך אתר המשרד להגנת הסביבה 

-rehabilitation/Pages/Carmel-fire-http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/OpenSpaces/forests/Carmel
Biosphere.aspx  

13
  /http://www.biosphere.org.ilמרחב ביוספרי רמת מנשה באתר מועצה אזורית מגידו  
14
  http://www.parks.org.il/ParksAndReserves/avdat/Pages/default.aspxמידע נוסף על גן לאומי עבדת  
15
מידע נוסף על השחתת גן לאומי עבדת ותהליך השיקום שעבר  

http://www.parks.org.il/News/Pages/ovdatVandalizem.aspx  
16
 e249f6b6a499731018.htm-eNewscast/Articl-channel2/Six-http://www.mako.co.il/news  
17
עמדת רשות הטבע והגנים לגבי טורבינות רוח )מחד אנרגיה ירוקה ומאידך פגיעה נופית(  

cLib/torbinot.pdfhttp://www.parks.org.il/ConservationAndheritage/Science/Do  

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/OpenSpaces/forests/Carmel-fire-rehabilitation/Pages/Carmel-Biosphere.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/OpenSpaces/forests/Carmel-fire-rehabilitation/Pages/Carmel-Biosphere.aspx
http://www.biosphere.org.il/
http://www.parks.org.il/ParksAndReserves/avdat/Pages/default.aspx
http://www.parks.org.il/News/Pages/ovdatVandalizem.aspx
http://www.parks.org.il/News/Pages/ovdatVandalizem.aspx
http://www.mako.co.il/news-channel2/Six-Newscast/Article-e249f6b6a499731018.htm
http://www.parks.org.il/ConservationAndheritage/Science/DocLib/torbinot.pdf
http://www.parks.org.il/ConservationAndheritage/Science/DocLib/torbinot.pdf
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אתרי מורשת ונופי תרבות שאינם מוכרזים כגן לאומי או כשמורת טבע מנוהלים ע"י 

רשויות מקומיות )עיריות או מועצות מקומיות /אזוריות( ובאחריותם לשמור ולנהל את 

 בתחום שיפוטם.ר שאהאתרים 

 טבלה מסכמת למערך שיעור מוצע

 הערות עזרים משך פעילות 

   דק'  5 הצגת הנושא 1

 בנושא אתרי מורשת ונופי תרבות מצגת 2
היכרות עם אתרי מורשת תרבות ונכסי טבע 

בישראל ובעולם, עם ארגון אונסק"ו ועם פעילות 
התייחסות לקריטריונים . רשות הטבע והגנים

לבחירת נופי מורשת ותרבות ונכסי טבע לשימור, 
בהדגמה על האתרים השונים, ופירוט סוגים של 

 . ב ואסוציאטיבירבות: אורגני, מעוצנוף ת
התייחסות לדרכים לשימור מורשת תרבותית, 

שימור ושיחזור עתיקות, הכרזה ביניהן: 
קביעת אזורי חיץ לאתרי סטאטוטורית כגן לאומי, 

מורשת עולמית, פעילות חינוכית וקהילתית, 
בין היתר, הדרכה ע"י גמלאים )גן הכוללת 

טקס קבלת  -טקסים מעצבי זהות )למשלקהילה'( ו
 .תורה ביודפת העתיקה( ספר

30 
 דק'

מצגת נלוות למערך 
 השיעור

כולל המשגה 
של מושגים 

 מרכזיים. 
 

 

 סיכום החלק התאורטי 3
 התלמידים של ותחושות עמדותבדיקת תפיסות, 

וסוריה בעקבות סרטון הרס אתרי מורשת בעיראק 
 .ותמונות מהרס בעיר עבדת

כאשר רואים את  איזה רגשות מתעוררים -
התמונות/סרטון? מדוע אתרים אלו חשובים? למי 

 הם חשובים?
 

 

10 
 דק' 

בסיום המצגת תוכלו 
 למצוא:

  תמונות הרס
 מכוון

 )ונדליזם(
גן לאומי ב

 עבדת.

 ניםסרטו 
של ותמונות 

הרס אתרי 
מורשת 
תרבות 
 בעיראק

 .סוריהוב

מומלץ לאסוף 
את תשובות 

התלמידים על 
הלוח, על מנת 

להשתמש 
במידע המוצג 

 בסיכום השיעור.

 
 

 הפסקה
 

 פתיחה 4
האם אתם מכירים אתרי מורשת, תרבות ונכסי 

טבע ליד היישוב שלכם? האם יש אלמנט בסביבה 
 הקרובה שהייתם רוצים לשמר?

מומלץ לאסוף   דק' 5
את תשובות 

התלמידים על 
הלוח על מנת 

להשתמש 
במידע בסיכום 

 השיעור.

5 
 

  0תרגיל 
מורשת, נופי תרבות וטבע בסביבת   זיהוי אתרי

 -המגורים של התלמיד. החל מהסביבה הקרובה
בסביבה הקרובה  גם בשכונה וביישוב, ובהמשך

 ליישוב.

15 
 דק'

  מחשב עם
אינטרנט 

 זמין 
 

המורה יחליט 
איזה מבין 
התרגילים 
מתאימים 

לכיתה על פי 
מיקום היישוב, 

עניין התלמידים 
והזמן הנותר 

 לשיעור. 

 6תרגיל 
איתור אתרי מורשת קהילתיים/שכונתיים/ יישוביים 

 ברשת האינטרנט/ באתר האינטרנט של היישוב.

15 
 דק'

  מחשב עם
אינטרנט 

 זמין
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  3תרגיל 
האם יש ערך לשמרם  -ניתוח אתריםכרטיסיות 

 5/6-כאתרי  מורשת? מחלקים את הכיתה ל
וחלק מנציגי קבוצות. כל קבוצה מנתחת מקרה 

 .ממצאיםאת ה לכיתה ויציגהקבוצות 

15 
 דק'

  

  כרטיסיות
ניתוח 
 אתרים

  מחשב עם
אינטרנט 

 זמין

המורה יחליט 
איזה מבין 
התרגילים 
מתאימים 

לכיתה על פי 
מיקום היישוב, 

עניין התלמידים 
והזמן הנותר 

 לשיעור. 
 3תרגיל 

*למתקדמים/ לתלמידים שהנושא רלוונטי ליישוב 
 שלהם.

כתיבת מכתב לראש ועדת השימור היישובית/ראש 
העיר/מנכ"ל העירייה על אתרים הראויים לשימור 

 .1/2מתרגילים ביישוב שלי, בהמשך לניתוח 
 .עבודה בזוגות/שלשות

15 
 דק'

  מחשב עם
אינטרנט 

 זמין 

 וסיכום דיון 6
ת סוגיואלו  ?סיכום התרגילים. מה למדנו מהם

קישור לחיי התלמידים  , תוךמרכזיות עלו במהלכם
חזרה על מושגים  וסביבתם הקרובה והמוכרת.

מרכזיים ומה עשינו בשיעור, מהם הדברים 
 החדשים שלמדנו ומהם הרגשות שהתעוררו בנו?

10 
 דק'

  
 

 

 .)שני שיעורים( וחציסה"כ כשעה 

 

 פירוט מערך השיעור

דק' וביניהם  45שיעורים בני מחולקת לשני ינו שעה וחצי. היחידה אורך יחידת הלימוד ה

 הפסקה.

 שיעור ראשון

: אתרי הנושאים בהם יעסוק השיעורנציג בפני התלמידים את  -הצגת הנושא .1

 האם קיים ידע מקדיםנבדוק עם התלמידים , נופי תרבות ונכסי טבע. עולמית מורשת

 נוכל לקשר את הדוגמאות שיינתנו בהמשך השיעורבמידה וקיים ידע מקדים, בנושא. 

 לנושאים העולים על ידם.

 שאלות לדוגמא: 

 בחו"ל(בארץ או מורשת עולמית? ) האם מישהו ביקר באתר 

  אתר מורשת בעל חשיבות במסגרת טיול בית ביקור בהאם מישהו זוכר

 או בטיול בחו"ל?ספרי? 

ברקע כללי ובהבהרת מושגים השיעור יחל  -מהלך השיעור נציג לתלמידים את

לאחר ההפסקה נערוך התנסויות שונות צר לאחריה. דיון קבאמצעות מצגת ו

 המבוססות על הידע שיוצג בשיעור הראשון.

בנושא אתרי מורשת ונופי  הרקע התאורטיהכוללת את מצגת נציג בפני התלמידים  .2

כל שקף כולל הסברים  ,. במצגת המצורפתמושגים מרכזיים לשוהמשגה  תרבות

 . כל שקופית ב"הערות" שלנוספים והצעות לשאלות מנחות 

רקע(, שמהווה  -3תוכן המצגת מבוסס על המידע התאורטי שמוצג במערך זה )פרק 

 הרחבה עבור המורה. 

ים. במצגת קימות דוגמאות שונות מצורפ, ניתן למצוא בקישורים המידע נוסף

ניתן להחליף את הדוגמאות ע"פ שיקול דעת המורה, לאתרים מסוגים שונים. 

וסביבתם  וקיימות דוגמאות רלוונטיות יותר עבור התלמידיםהמוצגות, במידה 

 .הקרובה
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 תמונות וסרטונים של ונדליזם מכווןנציג בפני התלמידים סיכום החלק התאורטי ל .3

באתרי מורשת בעלי חשיבות עולמית. הדוגמאות נמצאות בשקופיות האחרונות של 

 . הנלווית המצגת

ושוקם  2009( שהושחת בשנת הארץ דרום) 18מגן לאומי עבדת היאדוגמא ראשונה 

 . 19במשך שלוש שנים. התמונות ממחישות את ההרס שעבר

 20סרטונים של הרס העתיקות שנערך ע"י ארגון דאע"שדוגמאות נוספות יוצגו ב

 . 21)המדינה האסלאמית( בסוריה ובעיראק

)אפשר לבדוק  מדוע ארגון הטרור מבקש להשמיד אתרי מורשת?נשאלת השאלה 

, הסיבה הסיבות מגוונות: לטענת דוברי הארגון .ים אם יש להם רעיונות(עם התלמיד

 ותעל פי תפיסתם פוגעות, אשר דתות אחר שרידיהרס של  .דתית העיקרית היא

בדת שלהם. סיבה נוספת היא שסחר בעתיקות הוא מקור כלכלי חשוב )ההרס נעשה 

לפסלים גדולים שקשה לשנע ולסחור בהם( וסיבות אחרות הן משיכת כותרות 

עולמיות והחלשת לאומיות סורית ועיראקית על מנת לקדם מדינה אסלמית 

 . 22גלובלית

 בדוק עימם:הסרטונים נפנה אל התלמידים ונלאחר הצגת התמונות ו

  ?מה דעתם על הרס אתרי התרבות המוצג בתמונות ובסרטונים 

 תחושותיהם בעקבות המראות שהוצגו בפניהם?  ןמה 

 חשיבות לאתרים הללו בשבילם? מה ה 

  לדורות הבאים?  כגון אלוהאם יש חשיבות לשמירה על אתרי מורשת 

 ?מה יקרה אם לא נשמור על אתרים כאלו  

  באינטרנט? האם זה אותו  בסיור וירטואלי מורשת תריאאולי מספיק לראות

 דבר כמו לחוות את אתרי המורשת בצורה ממשית ומוחשית?

שיגיעו מתוך האכפתיות שהתלמידים  באמירות אופטימיותנסיים את השיעור 

 כלפי המקרים.  עתידים להפגין

בעשורים האחרונים, מדינות העולם, באמצעות ארגון אונסק"ו, מכריזות על יותר 

טובים ויותר אתרי מורשת עולמית לשימור. האתרים זוכים להכרה, תחזוקה וניהול 

בעבר. בנוסף, קיימת דאגה עולה לגבי המקרים בסוריה ובעיראק הגורמת יותר מ

כך נראה  אלו ואחרים.רים לשימור את מת כסף רבלהזרלמודעות עולמית עולה ו

חשוב לציין כי מומחים שיקום ושימור. שיחזור, שאתרים נוספים יזכו להכרה, 

עולמיים טוענים כי חלק מהעתיקות בעיראק ובסוריה יתכנו לשחזור וכי ייתכן וימצאו 

 העתיקות שנשדדו.

 

 ור שנישיע

  -פתיחה .4

                                                           
18
  http://www.parks.org.il/ParksAndReserves/avdat/Pages/default.aspxמידע נוסף על גן לאומי עבדת  
19
מידע נוסף על השחתת גן לאומי עבדת ותהליך השיקום שעבר  

http://www.parks.org.il/News/Pages/ovdatVandalizem.aspx  
20
il/articles/0,7340,Lhttp://www.ynet.co.-מידע נוסף על הריסת אתר תל נמרוד )עיראק(  

4634137,00.html  
21
המדינה האיסלמית  -מידע נוסף על הרס עתיקות בידי דאעש 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%A1_%D7%A0%D7%9B%D7%A1%D7%99_%D7%
AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%9C_%D7%99%D7%93%D7%99_%D7%94%D7%
9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%99

%D7%AA   
22
  http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/693/477.html מה מרוויחים דאעש מהרס עתיקות? 

http://www.parks.org.il/ParksAndReserves/avdat/Pages/default.aspx
http://www.parks.org.il/News/Pages/ovdatVandalizem.aspx
http://www.parks.org.il/News/Pages/ovdatVandalizem.aspx
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4634137,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4634137,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4634137,00.html
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%A1_%D7%A0%D7%9B%D7%A1%D7%99_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%9C_%D7%99%D7%93%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%A1_%D7%A0%D7%9B%D7%A1%D7%99_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%9C_%D7%99%D7%93%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%A1_%D7%A0%D7%9B%D7%A1%D7%99_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%9C_%D7%99%D7%93%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%A1_%D7%A0%D7%9B%D7%A1%D7%99_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%9C_%D7%99%D7%93%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/693/477.html
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יעסוק  זה ולאומיים, שיעורבאתרי מורשת גלובליים בשיעור הקודם לאחר שעסקנו 

)נוף סביבת המגורים  בהיכרות עם אתרי מורשת בסביבת המקומית של התלמידים

 . של התלמידים בנושא ובהתנסויות מעשיות שלהם(

  :שאלות מנחותמספר בנפתח את השיעור 

 ?האם התלמידים מכירים אתרי מורשת ונופי תרבות בסביבת היישוב שלהם 

  כדאי לשמר בסביבתם הקרובה? ביישוב? שהאם יש לדעתם אלמנטים

 באזור מסביב לישוב? 

נדגיש כי כפי שראינו במצגת, יש אתרים בעלי חשיבות בינלאומית וחשיבות לאומית, 

אך יש גם אתרים או נופים שלהם יש חשיבות אזורית או מקומית, ביישוב או אפילו 

ומה(, מגדל מים בשכונה. לדוגמא, שדרת עצים מוכרת )דקלים, אקליפטוסים וכד

בולט שמהווה נקודת ציון אזורית, תצפית נוף יפה, מבנה ישן עם ארכיטקטורה 

 מעניינת, מבנה בו גר אדם ידוע שיש לו חשיבות תרבותית וכדומה. 

על מנת שהתלמידים יבינו באופן עמוק יותר, מדוע חשוב לשמור על המורשת והנוף 

רגשי על החשיבות שיש בחייהם לנופי כדאי לערוך עימם בירור שיזמן חיבור אישי ו

 התרבות שמקיפים את סביבתם. כדי להשיג זאת, ניתן להשלים משפטים לדוגמא:

 ""...כשאני צופה בנוף הזה אני חושב/ת על 

 "...כשאני צופה בנוף, אני מרגיש/ה ש" 

  אני מדמיין/ת את...."........... "כשאני מבקר באתר המורשת 

  לי...""האתר/ הנוף הזה מזכיר 

או אתרים בשיעור זה נבדוק האם קיימים אתרים בעלי חשיבות בין לאומית ולאומית 

 בסביבת הישוב של התלמידים.בעלי חשיבות מקומית ואזורית 

  -0תרגיל  .3

( על פי מידת 2תרגיל  וא 1* המורה יבחר את אחד מהתרגילים הבאים )תרגיל 

ההתאמה לתלמידים בהתאם למיקום היישוב, רמת העניין של התלמידים והזמן 

 העומד לרשותו. 

טבע בסביבת אתרי זהו אתרי מורשת, נופי תרבות והתלמידים יבתרגיל זה, 

  .ובסביבתו, ביישוב בו הם גרים םהמגורי

 התלמידים ינסו לענות על השאלה:

 בישוב שלי או בסביבתו, אתר מורשת, נוף תרבות או שמורת טבע? קייםהאם 

 מקומית? לאומי או אתר הוכרז כבעל חשיבות עולמית?ההאם 

 האם הוא הוכר כגן לאומי? שמורת טבע? אתר לשימור?

מומלץ יש צורך במחשבים ובחיבור זמין לאינטרנט. לענות על השאלה, על מנת 

וינסו לזהות  יכנסו לקישורים הבאיםהתלמידים תלמידים.  2-4לעבוד בקבוצות של 

 :את סביבת הישוב שלהם ולמצוא את האתרים הרלוונטים

 באתר רשות הטבע והגנים: מפת שמורות טבע וגנים לאומיים 

es/Pages/default.aspxhttp://www.parks.org.il/ParksAndReserv  

  ניתן לערוך חיפוש של גנים לאומיים ושמורות טבע גם בטבלה לפי אזורים

בקישור הבא:  iNatureבאתר 

D7%95%D7%Ahttp://www.inature.info/wiki/%D7%A9%D7%9E%

8%D7%95%D7%AA_%D7%98%D7%91%D7%A2  

  רשימת האתרים שהוכרזו כאתרי מורשת עולמית ורשימת אתרים מוצעים

באתר רשות הטבע והגנים: 

http://www.parks.org.il/ParksAndReserves/Pages/default.aspx
http://www.parks.org.il/ParksAndReserves/Pages/default.aspx
http://www.inature.info/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%98%D7%91%D7%A2
http://www.inature.info/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%98%D7%91%D7%A2
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http://www.parks.org.il/ConservationAndheritage/Pages/unesco.

aspx  

  המוצעים בישראל  תרבותהנופי של ספר דיגיטאלי

elopment/DevelopmentIhttp://www.parks.org.il/PlanningAndDev

nParks/Documents/NofeiTarbut.pdf  מיד לאחר 6מפה מוצגת בעמוד ,

 . 36-42או בטבלה בעמודים תוכן העניינים. 

התלמידים את הממצאים בפני נציגי חלק מבתום הזמן שיקצה המורה לתרגיל, יציגו 

 הכיתה.

  -6תרגיל 

 התלמידים ינסו לענות על השאלה:

 ביישוב שלי?  , הטבע והנוףמהם אתרי המורשת

 שכונה בה אני מתגורר? סביבת ההאם קיימים אתרי מורשת ב

 האם האתרים הקיימים מוגנים ומוכרזים כאתרים לשימור?

מומלץ על מנת לענות על השאלה, יש צורך במחשבים ובחיבור זמין לאינטרנט. 

 האינטרנט שלבאתר התלמידים יערכו "חיפוש" תלמידים.  2-4לעבוד בקבוצות של 

: "אתר", "מורשת", "שימור", "טבע", אפשריות הן . מילות חיפוששלהם היישוב

וכדומה. מלבד החיפוש  , "גן לאומי", "שמורה", "שמורת טבע""מבנה לשימור"

 באתר האינטרנט של היישוב, התלמידים גם ינסו לחשוב האם הם מכירים אתרי

 הקרובה. בסביבתם או מבנים לשימור נוף טבע, מורשת, 

התלמידים יכתבו תיאור קצר , במידה וקיים אתר שהם מכירים או מצאו לגביו מידע

 והאם הוא מוגן ומוכרז כאתר לשימור? את מיקומו, (שני משפטים)כ של האתר

התלמידים את הממצאים בפני חלק מנציגי בתום הזמן שיקצה המורה לתרגיל, יציגו 

 הכיתה.

 -3תרגיל 

( על פי מידת 4או תרגיל  3* המורה יבחר את אחד מהתרגילים הבאים )תרגיל 

ההתאמה לתלמידים בהתאם למיקום היישוב, רמת העניין של התלמידים והזמן 

 העומד לרשותו. 

 אתרכרטיסיית קבוצות עבודה. כל קבוצה תקבל  5/6-ה להמורה יחלק את הכית

 כרטיסיות שונות, כך ששתי קבוצות יקבלו מקרה זהה. 3ישנן  .לניתוח

והתלמידים יתבקשו נופי תרבות  כל מקרה יכלול דוגמא לאתר או למקבץ אתרי

. התלמידים יתבקשו לענות על מספר שאלות המוזכרות סיווגם וחשיבותםלבדוק את 

  . אינטרנטב מצואיוכלו ל ותובכרטיסיה ויקבלו קישור למידע רלוונטי א

 כרטיסיות המקרים מצורפות בסוף פרק זה, על מנת שיהיה נוח להדפיס אותן. 

הקבוצות יציגו בפני הכיתה את הממצאים נציגי לאחר העבודה בקבוצות, חלק מ

 שלהם.

 -3תרגיל 

התלמידים איתרו את  2-ו 1בתרגילים . 2או  1תרגיל זה מהווה המשך לתרגילים 

כלומר, אתרי המורשת ונכסי הטבע בסביבת הישוב שלהם ובדקו את מידת השימור 

האם העירייה או המועצה מוכרזים כגנים לאומיים? האם כשמורות טבע?  האם הם

 הכריזה עליהם כאתרים לשימור? או אולי כמבנים לשימור? 

http://www.parks.org.il/ConservationAndheritage/Pages/unesco.aspx
http://www.parks.org.il/ConservationAndheritage/Pages/unesco.aspx
http://www.parks.org.il/PlanningAndDevelopment/DevelopmentInParks/Documents/NofeiTarbut.pdf
http://www.parks.org.il/PlanningAndDevelopment/DevelopmentInParks/Documents/NofeiTarbut.pdf
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לקידום שימור האתרים ויפעלו  מעורבות אקטיביתבתרגיל זה, יגלו התלמידים 

או  ותחזוקתם ע"י הגוף שאחראי עליהם )לרוב, האחריות היא על הרשות המקומית

התרגיל אינו מתאים לכל יישוב ועל כן המורה יבחר בו במידה וקיימת  (.האזורית

 התאמה לסביבת המגורים של התלמידים. 

הם בו למקרה  בעלי התפקידים המתאימיםמכתב מנומק להתלמידים יכתבו 

במכתב מתבקשים התלמידים לתאר את אתרי  בליווי והנחיית המורה. ,עוסקים

שימור אתרים אלו. התלמידים להמורשת, הנוף או הטבע ומדוע לדעתם יש חשיבות 

יביעו את דעתם על מידת השימור והתחזוקה של האתרים המדוברים ובמידה והם 

 רייה/המועצה בנושא. אינם שמורים ומטופלים, יבקשו התלמידים את טיפול העי

חלק מנציגי תלמידים ולאחר כתיבת המכתב,  2-4העבודה תערך בקבוצות של 

אם הם רוצים לשלוח אותו במשותף היתה ויחליטו לכהתלמידים יציגו את המכתב 

 לנמענים.

דוגמא לבעלי התפקידים, להם ניתן לשלוח את המכתב )כתובות דוא"ל/דואר 

 :ב(נמצאות באתר האינטרנט של הישו

 העיר/ המועצה /תראש .1

 העירייה/ המועצה /יתמנכ"ל .2

 ועדת השימור העירונית /תראש .3

 העיר/ המועצה /תמהנדס .4

למנהל/ת בי"ס  למספר בעלי תפקידים ולשלוח העתקניתן גם לשלוח העתקים 

 מועצה. / ומנהל/ת אגף חינוך בעירייה

.  
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הסיפור והאתרים בעמוד קראו על 
 בספר נופי התרבות בקישור:  99

http://www.parks.org.il/Plannin

gAndDevelopment/Developmen

tInParks/Documents/NofeiTarbu

t.pdf  

הנקודות בהן מומחש הסיפור 
 הן: )עוגנים( בצורה הטובה ביותר

 תל שוכה .9
 תל עזקה .2
 תל צפית .3

 ענו על השאלות:

האם יש לדעתכם ערך  .91
לשימור הנקודות בהן 

מומחש הסיפור בלבד או 
 שימור מרחבשיש צורך ב

 ? ןרחב יותר מסביב
 המרחבהאם בנייה בשטח  .99

)לא בנקודות המרכזיות( 
תפגע לדעתכם ביכולת 

לספר את סיפור דוד 
 וגלית בעמק האלה?

האם למקום חשיבות  .92
אוניברסלית? לאומית או 

 מקומית?
לאיזה קטגוריה  .93

משתייכים האתרים? נוף 
אסוציאטיבי? אורגני? או 

 מעוצב? מדוע?

 

 

 

 

 

 

 

ניתוח  -3רגיל ת

של נופי  מקרים

  תרבות בישראל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הסיפור והאתרים קראו על 
בספר נופי התרבות  949בעמוד 

 בקישור: 

http://www.parks.org.il/Planni

ngAndDevelopment/Developm

entInParks/Documents/NofeiT

arbut.pdf 

מומחש הסיפור בצורה  בו האזור
עמק זיתא הוא  הטובה ביותר

 .ליד חדרה

  :ענו על השאלות

האם יש לדעתכם ערך  .9
מרחב עמק לשימור 

זיתא כולו או לשימור 
חלקי של פרדסים 

 ? בתוכו
האם בנייה בשטח  .2

תפגע לדעתכם  מרחבה
סיפור ביכולת לספר את 

 ?הפרדסים בשרון
האם הרחבת חדרה  .3

והישובים לצידה על 
חשבון הפרדסים תפגע 

באפשרות לספר את 
הסיפור? עד כמה ניתן 

לאפשר לישובים 
להתרחב על חשבון 

 הפרדסים? 
האם למקום חשיבות  .4

אוניברסלית? לאומית 
 או מקומית?

לאיזה קטגוריה  .5
משתייך האזור? נוף 

אסוציאטיבי? אורגני? 
 או מעוצב? מדוע?

 

 

 

הסיפור והאתרים בעמוד קראו על 
 בספר נופי התרבות בקישור:  953

http://www.parks.org.il/Plannin

gAndDevelopment/Developmen

tInParks/Documents/NofeiTarbu

t.pdf 

הנקודות בהן מומחש הסיפור 
 הן:)עוגנים(  בצורה הטובה ביותר

 מצודת מונפורט .9
 חורבת מנות .2
 מצודת יחיעם .3
 מבצר מעיליא .4

  :ענו על השאלות

האם יש לדעתכם ערך  .6
לשימור הנקודות בהן 

מומחש הסיפור בלבד או 
 שיש צורך בשימור מרחב

 ? ןרחב יותר מסביב
 מרחבהאם בנייה בשטח ה .7

)לא בנקודות המרכזיות( 
תפגע לדעתכם ביכולת 

סיפור הצלבנים לספר את 
 ?במערב הגליל

האם למקום חשיבות  .8
אוניברסלית? לאומית או 

 מקומית?
לאיזה קטגוריה  .9

שתייכים האתרים? נוף מ
אסוציאטיבי? אורגני? או 

 מעוצב? מדוע?

 

סיפור דוד וגלית 

 בעמק האלה

מבנים צלבניים 

  במערב הגליל 

 פרדסי השרון

http://www.parks.org.il/PlanningAndDevelopment/DevelopmentInParks/Documents/NofeiTarbut.pdf
http://www.parks.org.il/PlanningAndDevelopment/DevelopmentInParks/Documents/NofeiTarbut.pdf
http://www.parks.org.il/PlanningAndDevelopment/DevelopmentInParks/Documents/NofeiTarbut.pdf
http://www.parks.org.il/PlanningAndDevelopment/DevelopmentInParks/Documents/NofeiTarbut.pdf
http://www.parks.org.il/PlanningAndDevelopment/DevelopmentInParks/Documents/NofeiTarbut.pdf
http://www.parks.org.il/PlanningAndDevelopment/DevelopmentInParks/Documents/NofeiTarbut.pdf
http://www.parks.org.il/PlanningAndDevelopment/DevelopmentInParks/Documents/NofeiTarbut.pdf
http://www.parks.org.il/PlanningAndDevelopment/DevelopmentInParks/Documents/NofeiTarbut.pdf
http://www.parks.org.il/PlanningAndDevelopment/DevelopmentInParks/Documents/NofeiTarbut.pdf
http://www.parks.org.il/PlanningAndDevelopment/DevelopmentInParks/Documents/NofeiTarbut.pdf
http://www.parks.org.il/PlanningAndDevelopment/DevelopmentInParks/Documents/NofeiTarbut.pdf
http://www.parks.org.il/PlanningAndDevelopment/DevelopmentInParks/Documents/NofeiTarbut.pdf
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  -3טבלה בה ניתן להיעזר בתרגיל 
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 קישורים ושאלות מנחות לנוחות המורה
 

 נטים ושאלות מנחותרלווקישורים לאתרים  

1  ?האם קיים בישוב שלי או בסביבתו, אתר מורשת, נוף תרבות או שמורת טבע 

  ?מקומית? לאומית אוהאם האתר הוכרז כבעל חשיבות עולמית 

 ?האם הוא הוכר כגן לאומי? שמורת טבע? אתר לשימור 

 

  :מפת שמורות טבע וגנים לאומיים באתר רשות הטבע והגנים

ksAndReserves/Pages/default.aspxhttp://www.parks.org.il/Par  

  ניתן לערוך חיפוש של גנים לאומיים ושמורות טבע גם בטבלה לפי אזורים באתר

iNature  :בקישור הבא

7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7http://www.inature.info/wiki/%D

%95%D7%AA_%D7%98%D7%91%D7%A2  

  רשימת האתרים שהוכרזו כאתרי מורשת עולמית ורשימת אתרים מוצעים באתר

רשות הטבע והגנים: 

Andheritage/Pages/unesco.aspxhttp://www.parks.org.il/Conservation  

  ספר דיגיטאלי של נופי התרבות המוצעים בישראל

http://www.parks.org.il/PlanningAndDevelopment/DevelopmentInParks/

Documents/NofeiTarbut.pdf  מיד לאחר תוכן העניינים. או 6מפה מוצגת בעמוד ,

 . 36-42בטבלה בעמודים 

  -חיפוש באתר האינטרנט של הישוב 2

  ?מהם אתרי המורשת, הטבע והנוף ביישוב שלי 

  ?האם קיימים אתרי מורשת בסביבת השכונה בה אני מתגורר 

 ?האם האתרים הקיימים מוגנים ומוכרזים כאתרים לשימור 

 

התלמידים יכתבו תיאור קצר של האתר )כשני משפטים(, את מיקומו והאם הוא מוגן ומוכרז 

 כאתר לשימור?

  -ניתוח כרטיסיות ובהן אתרי נופי תרבות  3

ות ספר נופי תרבקישור ל

http://www.parks.org.il/PlanningAndDevelopment/DevelopmentInParks/Docum

ents/NofeiTarbut.pdf  

 חשיבות אוניברסלית, נוף אסוציאטיבי -סיפור דוד וגלית 

 חשיבות ארצית, שרידי נוף אורגני. -מבנים צלבניים במערב הגליל 

 חשיבות ארצית, נוף אורגני מתמשך. -פרדסי השרון 

 

  -מכתב לאחראי השימור היישובי 4

  המכתב יכלול תיאור של אתרי המורשת, הנוף או הטבע ומדוע לדעתם יש חשיבות

 בשימור אתרים אלו. 

  השימור והתחזוקה של האתרים המדוברים התלמידים יביעו את דעתם על מידת

ובמידה והם אינם שמורים ומטופלים, יבקשו התלמידים את טיפול העירייה/המועצה 

 בנושא.

 

 

http://www.parks.org.il/ParksAndReserves/Pages/default.aspx
http://www.parks.org.il/ParksAndReserves/Pages/default.aspx
http://www.inature.info/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%98%D7%91%D7%A2
http://www.inature.info/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%98%D7%91%D7%A2
http://www.parks.org.il/ConservationAndheritage/Pages/unesco.aspx
http://www.parks.org.il/ConservationAndheritage/Pages/unesco.aspx
http://www.parks.org.il/PlanningAndDevelopment/DevelopmentInParks/Documents/NofeiTarbut.pdf
http://www.parks.org.il/PlanningAndDevelopment/DevelopmentInParks/Documents/NofeiTarbut.pdf
http://www.parks.org.il/PlanningAndDevelopment/DevelopmentInParks/Documents/NofeiTarbut.pdf
http://www.parks.org.il/PlanningAndDevelopment/DevelopmentInParks/Documents/NofeiTarbut.pdf
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