שאלות על שמירת טבע ,איכות הסביבה
ו תיירות אקולוגית
לפתרון השאלות
השאלות הועתקו ממבחני רישוי של קורס מורי דרך מהשנים 2000-2017
.1

אתר לסילוק פסולת רעילה נמצא ב:
א) חיריה
ב) מישור עמיעז
ג) דודאים
ד) רמת חובב

.2

הנחיות לטיול בשמורת עין גדי:
א) יש ללכת על שבילים מסומנים בלבד
ב) מותר להאכיל יעלים אך ורק בפירות וירקות
ג) הבערת אש בהפסקת אוכל מותרת אך ורק בקרבת המפל
ד) אין להשתכשך במי השמורה

.3

"אפקט החממה" – התחממות כדור הארץ נובעת מ:
א) בניית כורים גרעיניים על פני כדור הארץ
ב) שימוש יתר במקורות המים
ג) עליית ריכוז ה CO2 -באטמוספירה
ד) עליית ריכוז ה HO -באטמוספירה

.4

שטח המסומן בצבע ורוד במפת סימון שבילים משמעותו:
א) שטח אש
ב) שטח בשליטת הרשות הפלסטינית
ג) שמורת טבע
ד) שטח בניהול משותף של צה"ל ושל הרשות הפלסטינית (שטח )B

.5

אנדמי ,משמעותו:
א) צמח תת קרקעי נטול כלורופיל
ב) חסר צבע
ג) מין שתפוצתו מוגבלת לאזור או חבל ארץ מסוים
ד) מין שתפוצתו מוגבלת לאזור הסהרו-נובי

.6

ישוב המגדיר עצמו כישוב אקולוגי:
א) נבטים
ב) דימונה
ג) עומר
ד) לוטן
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.7

"כלובי הדגים" (גידול דגי הדניס) הייתה סוגיה אקולוגית הקשורה ל-
[השאלה מנובמבר ]2004
א) מפרץ אילת
ב) ים המלח
ג) מעגן מיכאל
ד) חוף עין גב

.8

אתה מתכנן טיול בשמורת טבע ומבקש לחרוג וללכת גם מחוץ לשבילים
המסומנים .לצורך כך תפנה לקבלת אישור מ:
א) החברה להגנת הטבע
ב) הועדה הארצית לסימון שבילים
ג) הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
ד) אין צורך לבקש אישור ,שכן מדובר בשמורת טבע מוכרזת

.9

המשותף לדררה ,לנוטריה ולשיטה מכחילה:
א) מינים אנדמיים לארץ ישראל ולאזור המזרח התיכון
ב) מינים פולשים שבית גידולם הטבעי אינו בארץ ישראל
ג) מינים שמוצאם המשותף אירנו טורני
ד) מינים הנמצאים בסכנת הכחדה

.10

רמת חובב הוא אתר הקשור ל –
א) הקמת ישוב יהודי חדש בנגב
ב) הקמת ישוב בדואי חדש בנגב
ג) פינוי פסולת רעילה
ד) גילוי מים פוסיליים

.11

ישוב אקולוגי מוביל לדוגמא בדרום הארץ:
א) קיבוץ לוטן
ב) עומר
ג) מושב עין יהב
ד) מצפה רמון

.12

החובה לנוע על שבילי טיול מסומנים חלה:
א) על שביל בשמורות הטבע
ב) של שביל ישראל
ג) על מסלולים נבחרים ובטיחותיים
ד) בכל מקום בו קיים שביל מסומן

.13

אתר לפינוי פסולת רעילה נמצא ב-
א) רמת יוחנן
ב) רמת חיריה
ג) רמת חובב
ד) רמת בית שמש
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.14

חוק החופים המעודכן מגביל את הבניה לאורך החוף במרחק של:
א)  50מטר מהחוף
ב)  100מטר מהחוף
ג)  300מטר מהחוף
ד) אין הגבלה בחוק

.15

המאבק האקולוגי שהתעורר לאחרונה בסוגיית הפקת אנרגיה מפצלי
שמן מתמקד באזור [השאלה מיוני ::]2013
א) מישור החוף
ב) שפלת יהודה
ג) מעמקי הים התיכון במים הטריטוריאליים של מדינת ישראל
ד) רמת הגולן

.16

אמצעים למניעת שריפות יער וחורש בישראל:
א) הגברת רעיה ,יצירת שטחי חייץ
ב) נטיעת אורני ירושלים ,הפעלת מטוסים לכיבוי
ג) יצירת שטחי חייץ ומניעת רעיה
ד) נטיעת אלונים וצמצום שבילים לכניסת כלי רכב

לפתרון השאלות
לסיכומים ודוחות מקורס מורי דרך
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