 .1קראו את הטקסט "הלוויתן הע ק" ,וזהו את משפטי התוכן אותם
הב תם.
 .2סמ ו את חסמי הקריאה )מילים ,מאזכרים )=( ,סימ י פיסוק )~( ומילות
קישור ( וכתבו מעליהם את הפירוש ,את התפקיד ולמי הכוו ה.

ַהלִ וְ י ָָתן ָה ֲע ָק
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הַ לִּוְ ָי ָתן הָ ֲע ָק הַ נּ ְִק ָרא גַּם הַ לִּוְ י ָָתן הַ ָכּחֹל ,הוּא ַהיּוֹ ֵק הַ י ִָמי וּבַ עַ ל הַ חֲ ִיּים הַ גָּדוֹל
יוֹתר עַ ל-פְּ ֵי כַּדּוּר הָ ָא ֶרץָ .א ְרכּוֹ שֶׁ ל לִוְ י ָָתן בּוֹגֵר יָכוֹל לְהַ גִּ יעַ עַ ד  30מֶ טֶ ר,
בְּ ֵ
וּמ ִמּי ֵי דָּ גִ ים.
וּמ ִשׁ ָקלוֹ עַ ד  160טוֹ וֹת .הַ לִּ וְ י ָָתן הָ ֲע ָק ִזּוֹן ִמסַּ ְרטָ ִים ְקטַ ְטַ ִים ִ
ִ
הַ לִּוְ י ָָתן חַ י בְּ ֵאזוֹר הַ קֹּטֶ ב הַ צְּ פוֹ ִי ,שָׁ ם הוּא מוֹצֵ א ֶאת ְמזוֹ וֹ .בִּ ְתקוּפַת
וֹד ִדים הַ לִּוְ י ְָת ִים לְמֶ ְרכַּז כַּדּוֹר הָ ָא ֶרץ ,כִּ י שָׁ ם הַ מַּ יִם
הַ ִהזְ דַּ וְּ גוּת וְ ַההַ ְמלָטָ ה ְ
יוֹתר.
חַ ִמּים ֵ
נְּקבָ ה
יקה ְמיֻחָ ִדים .הַ ֵ
בְּ ַתהֲ לִי הַ ִחזּוּר ְמבַ צְּ עִ ים הַ לִּוְ י ְָת ִים ַתּ ְרגִּ ילֵי ַא ְקרוֹבָּ ִט ָ
מַ ְמלִיטָ ה גּוּר ֶאחָ ד פַּעַ ם בְּ שָׁ שׁ עַ ד חָ מֵ שׁ שָׁ ִיםַ ,הגּוּר יוֹ ֵק בְּ כָל יוֹם כְּ  400 -לִיטֵ ר
וּמטֻ פָּ ל בְּ מֶ שֶׁ ִשׁבְ עָ ה חֳ ָד ִשׁים עַ ל-יְדֵ י ִאמּוֹ ,עַ ד שֶׁ גְּ דֵ לָה ִשׁכְ בַ ת ַהשֻּׁ מָּ ן הַ ְמּגִ נָּה
חָ לָ ב ְ
עָ לָיו מֵ הַ קֹּר ,וְ הוּא הוֹפֵ לְעַ צְ מָ ִאי.
רוּתי .הוּא חַ י בְּ זוּגוֹת אוֹ בִּ ְקבוּצוֹתַ .הלִּוְ י ָָתן
הַ לִּ וְ ָי ָתן הַ כָּ חֹל הוּא בַּ עַ ל חַ יִּים חַ בְ ִ
צוֹלֵל לְפִ ְר ֵקי זְ מַ ן ְממֻ שָּׁ כִ ים ,וּבֵ ין צְ לִילָה ִלצְ ִלילָה ֵמגִ יחַ מֵ עַ ל לִפְ ֵי ַה ַמּיִ ם כְּ דֵ י
יְּמים בֵּ י ֵיהֶ ם ִתּ ְקשׁ ֶֹרת ,גַּם כְּ ֶשׁ ֵהם ְִמצָ ִאים בְּ מֵ ְרחָ ק שֶׁ ל
לִ ְ שֹׁם .הַ לִּוְ י ְָת ִים ְמ ַק ִ
ַא ְלפֵי ִקילוֹמֶ ְט ִרים זֶה ִמזֶּה ,עַ לְ -ידֵ י ַה ְשׁמָ עַ ת ִס ְד ָרה שֶׁ ל צְ לִילִים.
וֹסף עַ ל כָּ ,
נִּמשַׁ זְ מַ ן ַרבָ .
ֶקצֶ ב ָה ִרבּוּי שֶׁ ל הַ לִּוְ י ְָת ִים ִאּ ִטּי ִבּגְ לַל צַ יִד ֶשׁ ְ
וּמקּוֹלוֹת ְמ וֹעֵ י
הַ לִּוְ י ְָת ִים ִפְ גָעִ ים ִמ ְרשָׁ תוֹת שֶׁ ל דַּ יָּגִ יםִ ,מזִּ הוּם הַ מַּ ִים ִ
יתן ְִמצָ א בְּ סַ כַּ ַת הַ כְ חָ ָדה.
הַ ְסּפִ י וֹת .לְפִ יכָ הַ לִוְ ָ
סוג הטקסט______________ :
מקו את קביעתכם____________________________________ :
כעת ע ו על השאלות שבדף המשימות.
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