Întrebări despre Katzerin

1.
2.
3.
4.

În ce an a fost întemeiat Katzerin?
Unde se află aşezarea Katzerin în Israel?
Provenienţa numelui Katzerin.
Ce s-a descoperit după săpăturile arheologice din zonă? Ce dovezi istorice
ale oraşului?
5. De unde provine populaţia din Katzerin ?
6. Notează cel puţin 2 fabrici care se află în zona industrială a Katzerin-ului.
7. Ce muzeu se află în zonă?
8. Ce a-a conservat încă din perioada bizantină? Şi ce are loc acolo?
9. Din ce cauză localitatea Katzerin se deosebeşte de alte orase din Israel?
10.Combină alimentul cu fabrica potrivită:
Icvei Ramat Ha Golan
Ulei de măsline şi derivate din ulei
Fabrica Mei Eden
Lapte şi derivate din lapte
Mahlavot Ramat Ha Golan
Pregătirea vinului
Beit Bad
Apă potabilă

11.Explică următoarele cuvinte: meşarim, meguvenet, şuhzar, ioţe dofen

ַקצ ְִרין
 .1בְּאֵ יזֹו שָׁ נָׁה הּוקְּ מָׁ ה קַ צ ְִּרין?
 .2הֵ יכָׁן מְּ מֻ קֶּ מֶּ ת קַ צ ְִּרין ְּבי ִשְּ ָׁראֵ ל?
 .3מַ הּו מְּ קֹור הַ שֵ ם "קַ צ ְִּרין"?
ַארכֵאֹולֹוגִּיֹות בְּאֵ זֹור קַ צ ְִּרין הַ מְּ עִ ידִ ים עַ ל
 .4מָׁ ה נִמְּ צְּאּו בַחֲ פִ ירֹות הָׁ ְּ
הִ תְּ י ַשְּ בּות מֻ קְּ דֶּ מֶּ ת בֶּעָׁ בָׁר?
 .5מֵ הֵ יכָׁן הִ גִיעָׁ ה אֻ כְּלּוסִ ּיַת קַ צ ְִּרין?
ְּ .6רש ֹׁם לְּפָׁ חֹות שְּ נֵי מִ פְּ עָׁ לִים הַ נִמְּ צָׁאִ ים בְּאֵ זֹור הַ תַ עֲ שִ ּיָׁה שֶּ ל קַ צ ְִּרין?
 .7אֵ יזֶּה מּוזֵאֹון קַ ּיָׁם בְּאֵ זֹור הַ ּיִשּוב?
 .8מָׁ ה שֻ חְּ זַר חֶּ לְּקִ ית מֵ הַ תְּ קּופָׁ ה הַ בִי ַזנְּטִ ית? ּומָׁ ה מִ ְּתקַ ּיְּמִ ים בֹו
לְּעִ תִ ים?
 .9מַ דּועַ הַ ּיִשּוב קַ צ ְִּרין יֹוצֵא ד ֹׁפֶּ ן ּומְּ י ֻחָׁ ד מִ ּיִשּובִים אֲ חֵ ִרים ְּבי ִשְּ ָׁראֵ ל?
 .10הֶּ תְּ אֵ ם אֶּ ת הַ מּוצָׁר לַמִ פְּ עָׁ ל הַ מַ תְּ אִ ים:
י ִקְּ בֵי ָׁרמַ ת הַ גֹולָׁן

שֶּ מֶּ ן ַזי ִת ּומּוצ ָָׁׁריו

מִ פְּ עַ ל מֵ י עֵ דֶּ ן

חָׁ לָׁב ּומּוצ ָָׁׁריו

מַ חְּ לְּבֹות ָׁרמַ ת הַ גֹולָׁן

הֲ ָׁכנַת י ֵין

בֵית בַד

מֵ י שְּ ִתּיָׁה

 .11הֶּ סְּ בֵר אֶּ ת הַ מִ לִים הַ בָׁאֹות :מְּ שַ עֲ ִרים ,מְּ ֻגּוֶּנֶּת ,שֻ חְּ זַר ,יֹוצֵא ד ֹׁפֶּ ן

קַ צ ְִּריןְּ -תשּובֹות
 .1הַ ּיִשּוב קַ צ ְִּרין הּוקַ ם בִשְּ נַת 1977
 .2קַ צ ְִּרין מְּ מֻ קֶּ מֶּ ת בִמְּ חֹוז הַ צָׁפֹון ְּבי ִשְּ ָׁראֵ ל ,בְּמֶּ ְּר ָׁכזָּׁה שֶּ ל ָׁרמַ ת הַ גֹולָׁן.
ִתקּופַ ת
 .3מְּ קֹור הַ שֵ ם קַ צ ְִּרין הּוא מֵ הַ מִ לָׁה קיסרין ,י ִשּוב שֶּ הִ תְּ קַ ּיֵם ב ְּ
הַ תַ לְּמּוד ב ְָּׁרמַ ת הַ גֹולָׁן.
ַארכֵאֹולֹוגִּיֹות בְּאֵ זֹור קַ צ ְִּרין נִמְּ צְּאּו שְּ ִרידֵ י בֵית ְּכנֶּסֶּ ת ,
.4בַחֲ פִ ירֹות הָׁ ְּ
מִ ְּבנֵי מְּ ִ
ּורחֹובֹות.
גּורים ,בֵית בַד ְּ
.5אֻ כְּלּוסִ ּיַת קַ צ ְִּרין הִ גִיעָׁ ה ְּבכָׁל הַ מְּ קֹומֹות ְּבי ִשְּ ָׁראֵ ל ,מֵ הַ קִ בּוצִים ,עֲ י ָׁרֹות
הַ פִ תּוחַ ּומִ כָׁל הָׁ עֵ דּות ו ְּשִ כְּבֹות הָׁ אֻ כְּלּוסִ ּיָׁה  .דָׁ תִ ּיִים ,חִ לֹונִים ו ַחֲ ֵרדִ ים.
.6י ְּקָׁ בַי ָׁרמַ ת הַ גֹולָׁן ,מִ פְּ עַ ל מיי עֵ דֶּ ן ,מַ חְּ לְּבֹות ָׁרמַ ת הַ גֹולָׁןּ,ובֵית בַד.
.7מּוזֵאֹון עַ תִ יקֹות הַ גֹולָׁן.
.8בֵית ְּכנֶּסֶּ ת שֻ חְּ זַר חֶּ לְּקִ ית מֵ הַ תְּ קּופָׁ ה מֵ הַ בִי ַזנְּטִ ית ּולְּעִ תִ ים מִ תְּ קַ ּיְּמִ ים
(נֶּעֱ ָׁרכִים) בֹו טְּ קָׁ סִ ים דָׁ תִ ּיִים.
 .9י ִחּודֹו שֶּ ל הַ ּיִשּוב קַ צ ְִּרין ִב ְּבנִּיָׁתֹו ,הָׁ י ָׁה תִ כְּנּונֹו מֵ ר ֹׁאש לִפְּ ָׁרטֵ י פְּ ָׁרטִ ים
ו ְּ ָׁכל הַ ַתשְּ ִתּיֹות מֻ סְּ ָׁתרֹות מִ תַ חַ ת לִפְּ נֵי הַ קַ ְּרקַ ע.
.10י ִקְּ בֵי ָׁרמַ ת הַ גֹולָׁן  -הֲ ָׁכנַת י ֵין
מִ פְּ עָׁ ל מִ י עֵ דֶּ ן  -מֵ י שְּ ִתּיָׁה
מַ חְּ לְּבֹות ָׁרמַ ת הַ גֹולָׁן  -חָׁ לָׁב ּומּוצ ָָׁׁריו
בֵית בַד  -שֶּ מֶּ ן ַזי ִת ּומּוצ ִָׁרים מִ שֶּ מֶּ ן זֶּה
.11עַ ל-פִ י מִ לֹון אֲ ִריאֵ ל
מְּ שַ עֲ ִרים ,מְּ ש ֹׁעָׁ ר  -מַ עֲ ִריכִים בְּעֵ ֶּרְךֹ ,לא מְּ דֻ ּיָׁק
מְּ ֻגנַת -מִ ּסּוגִים שֹונִיםִ ,צבְּעֹונִי
שֻ חְּ זַר -נִ ְּבנָׁה מְּ חַ דֵ ש אֹו עָׁ ַרְך מֵ חָׁ דָׁ ש עַ ל פִ י הַ דֶּ גֶּם הַ מְּ ִ
קֹורי
יֹוצֵא ד ֹׁפֶּן( -י ִחּודִ י) ,שֹונֶּה מֵ הָׁ אֲ חֵ ִרים

