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  השמירה על השטחים הפתוחיםהשמירה על השטחים הפתוחים
 

 

והיא נועדה להציג ולבאר מושגים וערכי יסוד , ערכה זו שבפניכם עוסקת בשמירה על השטחים הפתוחים בישראל

ולכל מי שנושא השטחים הפתוחים בישראל קרוב ויקר ,  מדריכים, המצגת מיועדת למורים. בנושא חשוב זה

היא ניתנת לשימוש כערכה ללימוד עצמי כמו גם להוראה .  זהומעוניין להרחיב את ידיעותיו בתחום, לליבו

 . ולהסברה

 

 : הערכה מקיפה מספר סוגיות מרכזיות בתחום השמירה על השטחים הפתוחים בישראל

 .ומהי חשיבותם, מהם שטחים פתוחים: מושגי יסוד •

 . מאפייניה הייחודים של ישראל והמחסור במשאב הקרקע •

 התמורות במדיניות הפיתוח והשמירה על השטחים הפתוחים –ת הארץ שמירה על דמולמכיבוש הקרקע  •

 . מקום המדינה ועד ימינו

 .  במפות ובמספרים–שטחים פתוחים בישראל  •

 .  איומים מתמשכים על השטחים הפתוחים–בין הרצוי למצוי  •

 . כלים לשמירה על השטחים הפתוחים •

 

ורמות שונות של מושגים , לת מספר רב של שקופיותהיא כול, בכדי שערכה זו תתאים למגוון רחב של קהלים

לבחור ניתן לעשות בה שימוש כמות שהיא או  ;"סגורה "ערכה זו לא נועדה בהכרח לשמש כערכה. ודברי הסבר

 . את הנושאים ואת רמת ההעמקה הנדרשים  -מתוך המגוון הרחב של השקופיות ודברי ההסבר 

 

 . צעה או בקשה הנוגעת לערכה זוה, בכל שאלהכם מוזמנים לפנות אלינו הנ

 

 . אנו מאחלים לכם שימוש יעיל ופורה בערכה

 . א"צוות מכון דש

 

 

 

 

 



 
 

 :הנחיות לשימוש בערכה

 : שם הקובץ (PDFבפורמט , "השמירה על השטחים הפתוחים"מכילה את מצגת ערכה ה

) .pdfפתוחים_שטחים_מצגת( 

 .)למצגת_הסבר_דבריpdf. ( :שם הקובץ(ודפי מידע בהם מופיעים דברי הסבר לשקפי המצגת 

 

בכתובת האינטרנט , Adobe Readerמומלץ להוריד את הגרסה העדכנית ביותר של תוכנת , לשימוש יעיל במצגת

 :הבאה

html.2readstep/acrobat/products/com.adobe.www://http 

 

( :Adobe Reader -תביא לפתיחת המצגת בתוכנת ה) פתוחים_שטחים_מצגתpdf. (לחיצה כפולה על שם הקובץ 

 

'  סימן אורא(למעבר משקופית לשקופית יש להשתמש בחצים המופיעים בחלקו העליון של ממשק התוכנה  -

 לחיצה על ). 1 באיור ' סימן בורא (pages -לתצוגה מקדימה של כל השקופיות ניתן ללחוץ על לחצן ה. )1באיור 

 .)2 איור אור(לחצן זה תביא לפתיחת חלונית בה ניתן לצפות בתצוגה מקדימה בכל שקופיות המצגת 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

   

ב
א

 2      איור       1איור

 

 

לצפייה . שקעליון של הממ-      בצידו השמאליבשקפים אלה מופיע הסימן . ם מלווים בדברי הסבר חלק מהשקפי-

 )3 איור ראו( להופעת חלונית עם דברי ההסבר הדבר יביא.  בדברי ההסבר יש לגעת עם סמן העכבר בסימן זה
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http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3איור   

 

ביא לפתיחת הדבר י; ניתן ללחוץ לחיצה כפולה על החלונית, במידה ולא כל דברי ההסבר מופיעים בחלונית -

 )4 איור ראו(חלונית גדולה יותר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4איור 

 

( . )למצגת_הסבר_דבריpdf. (יש לפתוח את קובץ ההסברים ,  לצפייה בדפי ההסבר ולהדפסתם-
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 :הנחיות לשימוש בחלקים מתוך המצגת

 

 המאפשרות בחיר) Adobe Reader -המאפשרות עריכה מעבר ל ( Adobe Acrobatגרסאות מתקדמות יותר של 

 .   ומחיקת שקפים שאינם רלוונטיים להצגההשקפים נבחרים להצגשל 

ניתן להעתיק למצגת חדשה את השקופיות הרלוונטיות על פי ההנחיות , Adobe Reader -במידה ונעשה שימוש ב

 :הבאות

 לקבלת תצוגה מקדימה של כל השקופיות ) 1באיור ' ראו סימן ב (pages -יש ללחוץ על לחצן ה .1

:      ולאחר מכן בEditובסרגל הכלים לבחור ב , ה ברצונכם להעתיקיש לבחור את המצגת הרלוונטית אות .2

"oardbopy File to ClipC " 

לאחר מכן , " ריכהע"את השקופית שנבחרה באמצעות לחיצה על " להדביק"  ניתן PowerPointבמצגת  .3

 "תמונה" ובחירת הדבקת קובץ מסוג "וחדתיהדבקה מ"לחיצה על 
 

ניתן להעתיק בכל פעם רק שקופית אחת בנפרד ולהעבירה , Adobe Reader -כנת הכי בשל מגבלות תו, שימו לב* 

 . PowerPoint -למצגת ה

 

 

 PowerPointבגרסת בשלמותה במידת הצורך נשמח לספק את המצגת 

 :לפרטים נוספים ניתן לפנות ל

ran@deshe.org.il 
 

 יואב שגיא ויוחנן דרום, איריס האן: הכנת המצגת

  גולדבלטרן: עריכה גרפית

, מוטי סלע, ליאור כסלו, דוד שוהמי, בעז שחם, אלון רוטשילד, אייל יפה, אייל ברטוב, ר אדיב גל"ד: תמונות

 .א"שי טחנאי וצוות יחידת הסקרים של מכון דש, עמיר בלבן, נועם לוין, מוטי קפלן

 

. ההפרה נעשתה בתום לב,  חומר אחרתצלומים או כל, י שימוש במסמכים"אם הופרו זכויות יוצרים ע

 .נודה מאוד לכל מי שיודיע על טעותנו ונתקנה מיד
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