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"הלוויתן הענק", וזהו את משפטי התוכן אותם  את הטקסטקראו   . 1

  הבנתם. 

סמנו את חסמי הקריאה (מילים, מאזכרים (=), סימני פיסוק (~) ומילות   . 2

  וכתבו מעליהם את הפירוש את התפקיד ולמי הכוונה. ) קישור    

  

  טל ברטוב – יםִא נָ ְק ּׂשַ הַ 

  (מעובד מתוך החוברת "פשוש")

ת צֹוְר ַא ם מֵ ּכָ ְר דַ ּבְ  –ו ָת ְּס ל: ּבַ ֵא ָר ְׂש י יִ מֵ ְׁש ים ּבִ ִא נָ ְק ּׂשַ ים הַ פִ לְ ה חֹונָ ׁשָ ם ּבְ יִ מַ עֲ ּפַ 

  ם.יהֶ תֵ צֹוְר ַא ים לְ ִר זְ ם חֹוהֵ ׁשֶ ּכְ  –יב בִ ָא בָ ה; ּוּמָ חַ ה הַ יָק ִר פְ ל ַא ת ֶא רֹוָּק ן הַ פֹוּצָ הַ 

ל בָ ע). אֲ בַ ּטֶ י הַ בֵ בְ חֹור לְ ָּק עִ ים (ּבְ ִׁש נָ ה אֲ ּבֵ ְר הַ ה לְ ּבָ ה ַר חָ ְמ ם ִׂש ֵר ֹוּג ַהַּׂשְקָנִאיםר ּוּקּבִ 

  ק. זֶ ם נֵ ֵר גֹוַהַּׂשְקָנִאים ר ּוּקים ּבִ גִ ּדָ י הַ לֵ ְּד גַ ְמ לִ 

  ים?גִ ּדָ י הַ לֵ ְּד גַ ְמ לִ  ַהַּׂשְקָנִאיםים יִק ּזִ מַ  יֵא 

ֹ ה וְ מָ לֵ ים ְׁש גִ ת ּדָ כַ ֵר ד ּבְ חָ ר ֶא ֶק בֹ ן ּבְ ֵק רֹוה לְ לָ כֹוית יְ נִ ינֹוּבֵ  ַׂשְקָנִאיםת ַק הֲ לַ  א ל

ר ׁשָ פְ ֶא  יכָ פִ ם, לְ יֹוים ּבְ גִ ל ּדָ ה ׁשֶ לָ דֹות ּגְ ּוּמל ּכַ כֵ אי אֹונַ ְק ל ׂשַ ג. ּכָ ף ּדָ ה ַא יר ּבָ ִת הֹולְ 

  .תֹוּסָ נָ ְר ת ּפַ ל ֶא לָ ְמ אֻ ים הָ גִ ּדָ ל הַ ּדֵ גַ ְּמ ים ִמ לִ זְ ֹוּג ַהַּׂשְקָנִאיםין ׁשֶ בִ הָ לְ 

ים גִ ּדָ ת הַ כַ ֵר בְ ּבִ  תּוחֲ ּנָ ׁשֶ  ְקָנִאיםׂשַ ם ּבְ עֵ ים זֹוגִ ל ּדָ ּדֵ גַ ע ְמ גַ ה ּפָ מָ -ןמַ י זְ נֵ פְ ת, לִ מֶ אֱ בְ ּו

  .ַׂשְקָנִאיםר ׂשָ ה עָ ּׁשָ ִמ חֲ ר מֵ ֵת ג יֹוַר הָ ד  וְ ֹואס ְמ עַ א ּכָ . הּולֹוׁשֶ 

  ה?יָ עָ ּבְ ת הַ ר אֶ ֹוּתפְ ים לִ ִּס נַ ְמ  יֵא 

ים ִר חֵ . אֲ ַהַּׂשְקָנִאיםת ים ֶא יִח ִר בְ מַ  כָ א וְ ָר נֹו ׁשעַ ים ַר יִמ ִק ְּמ ים הַ גִ י ּדָ לֵ ְּד גַ ְמ  ׁשיֵ 

י נֵ ּפְ -לת עַ חֹונְ לִ ַהַּׂשְקָנִאים ים מֵ עִ נְ מֹו כָ ת וְ כֹוֵר ּבְ ב הַ חַ רֹ ים לְ ִק זָ ים חֲ ִט ים חּוִח ְת מֹו

  ים.יִק ּפִ ְס ם מַ ינָ ה ֵא ּלֶ ת ֵא נֹורֹוְת ּפִ  ַא  ם.יִ ּמַ הַ 

ֹ ְמ לִ וְ  ׂשּפֵ חַ ב לְ ּוׁשן חָ כֵ לַ  י לֵ ְּד גַ ְמ לִ וְ  ַּׂשְקָנִאיםלַ  ימּוִא ְת ּיַ ים ׁשֶ פִ סָ ת נֹונֹורֹוְת א ּפִ צ

ֹ ְמ ים לִ ִּד ְק ּנַ ל ׁשֶ כָ ּכְ  ים.גִ ּדָ הַ    .נּוּלָ כֻ ב לְ ן ִיּטַ ּכֵ  ,הּלֶ ֵא ת ּכָ נֹורֹוְת א ּפִ צ

  

ק ין ׂשַ עֵ ּכְ  ׁשן יֵ ֹוּתְח ַּת הַ  קֹולְ חֶ ּבְ , ׁשֶ רֹ ר ַא ֹוּקל מַ עַ ל ּבַ דֹום ּגָ יִ מַ -ףעֹו –ִליָקן") ית: "פַ זִ עַ לֹואי (ּבְ נַ ְק ׂשַ   * 
ת חֹוְׂש ם לִ גַ ף וְ עּויב לָ יִט אי מֵ נַ ְק ּׁשַ ן. הַ זֹומָ  ים לֹוִׁש ְּמ ׁשַ ְּמ ים הַ גִ ּדָ  רֹוקֹומַ א ׁשֹוֶלה ּבְ . הּוחַ ֵּת מַ ְת ִמ 
  ל. צְ לִ וְ 

  _______________________ ?סוג הטקסטמהו 

  ______________________________________ נמקו את קביעתכם

____________________________________________________  
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