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  בצעו את המשימות שאחריו. ו ,קראו את הטקסט

  המערכת להצלת הקרנף השחור
  )2003(מתוך "עיניים", 

ים שחורים רבים בסוואנות של הארצות במזרח לפני שנים לא רבות היו קרנּפ

 1927אותם ללא רחם, מסיבות שונות. בשנת  אפריקה, אך הציידים הלבנים השמידו

ים באזור ימת צ'אד. הצייד הבריטי הנודע הנטר סיפר כי קרנּפ 800 -פגעו הציידים ב

פי צו שקיבל -ים, חלק מהם לשם ספורט וחלק עלקרנּפ 1,000המית בקניה 

מהשלטונות, שתכננו ְלַפנֹות ִּכְבַרת אדמה להתיישבות. לרוע המזל, התברר, אם כי 

  ים, כי הקרקע באותו אזור אינה מתאימה כלל לחקלאות.ק אחרי השמדת הקרנּפר

  

בעשרות השנים האחרונות התרבו הרציחות שבוצעו לא לשם ספורט, אלא בשל בצע 

כסף. קרני הקרנפים נמכרות במחירים גבוהים מאוד מפאת המוניטין שיש להן 

ן תושבי המזרח בארצות המזרח הרחוק. במשך מאות בשנים רווחה האמונה בי

כי לאבקה המופקת מקרני קרנף טחונות, יש תכונות ַמְרֵּפא מיוחדות במינן:  ,הרחוק

היא מרפאה הפרעות בפעילות הלב, מפחיתה את החום המלווה מחלות מסוימות, 

נו יעשוי מקרן הקרנף אשמגרשת רוחות ושדים, והשותה מגביע  ,פיגה כאבי ראשְמ 

ל כך, בצפון תימן נחשבת קרן קרנף כסמל נפגע ממשקה המכיל רעל. נוסף ע

לגבריות, וגברים בעלי אמצעים מקשטים את ידית הפגיון בקרן של קרנף, מקושטת 

  בתחריטים ובציורים שונים.

  

 -שמורת בעלי החיים הענקית "מרו" משתרעת בצפון מזרח קניה על שטח של כ

ד מספר הקרנפים נאמ 1965חיים. בשנת - קמ"ר. בעבר נמצאו בה רבבות בעלי 4,000

בלבד.  1,000 -, אך בתוך ארבע שנים ירד מספרם ל18,000 -השחורים שהיו שם, ב

השלטונות נקטו אמצעים רבים כדי למנוע את הרצח ההמוני. יחידה של חיל משמר 

משוטטת בשמורה ברגל ובג'יפים ורודפת אחרי השודדים, המסתננים במטרה לגנוב 

גופות של קרנפים שחורים  70לו בשמורה התג 1978 -את הקרניים היקרות. ב

שקרניהם נכרתו ונעלמו. מי שנתפס, נידון למאסר ממושך, ויש שודדים המשלמים 

ציידים בלתי  22נהרגו  1980 -כי המשמר פותח עליהם באש אקדחים. ב ,בחייהם

  חוקיים.
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בכל המדינות במזרח אפריקה קיימים כיום חוקים האוסרים על שדידת הקרניים 

שות, אך רבים מאוד עוקפים את החוק, כי מחיר הקרניים הרקיע שחקים המבוק

  לק"ג.₪  280,000עד  35,000גיע לשיא של ומַ 
  המערכת להצלת הקרנף השחור –משימות 

  קראו את הכותרת, ונהלו "דיאלוג" עם הטקסט.

  חשבו מה אתם יודעים על הנושא.  * 

  שאלו שאלות שהייתם רוצים לדעת על הנושא.  *

  

ה זו משימלבצע תוכלו ו את הטקסט, וארגנו את המידע בתרשים שלפניכם. קרא
  הצגת הבעיה          בסוף העבודה.            

  

  

  

  

  הסיבות לבעיה

    

  

  

  

  

  

  

  :תוצאה              

  

     

  

  

  

פתרונות             

 

   

 

  

 


