 .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.

ַה ַשּׂ ְק ָ ִאים

– טל ברטוב

)מעובד מתוך החוברת "פשוש"(
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פַּ ֲעמַ יִ ם בְּ שָׁ ָ ה חוֹלְ פִ ים הַ שַּׂ ְק ָ ִאים בִּ ְשׁמֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל :בַּ ְסּ ָתו – בְּ דַ ְרכָּ ם מֵ ַא ְרצוֹת
יקה הַ חַ מָּ ה; וּבָ ָאבִ יב – כְּ שֶׁ הֵ ם חוֹזְ ִרים לְ ַא ְרצוֹ ֵתיהֶ ם.
הַ צָּ פוֹן הַ ָקּרוֹת ֶאל ַאפְ ִר ָ
בִּ קּוּר הַ שַּׂ ְק ִָאים גּוֹ ֵרם ִשׂ ְמחָ ה ַרבָּ ה לְ הַ ְרבֵּ ה אֲ ָ ִשׁים )בְּ עִ ָקּר לְ חוֹבְ בֵ י הַ טֶּ בַ ע( .אֲ בָ ל
לִ ְמ ַג ְדּלֵ י הַ דָּ גִ ים בִּ קּוּר הַ שַּׂ ְק ִָאים גוֹ ֵרם ֵ זֶ ק.
יקים הַ שַּׂ ְק ִָאים לִ ְמ ַג ְדּלֵ י הַ דָּ גִ ים?
ֵאי מַ זִּ ִ
לַ הֲ ַקת שַׂ ְק ִָאים בֵּ י וֹ ִ ית יְ כוֹלָ ה לְ רוֹ ֵקן בְּ ֹב ֶקר ֶאחָ ד בְּ ֵרכַ ת דָּ גִ ים ְשׁ ֵלמָ ה וְ ל ֹא
לְ הוֹ ִתיר בָּ ה ַאף דָּ ג .כָּ ל שַׂ ְק ַ אי אוֹכֵ ל ַכּמּוּת גְּ דוֹלָ ה שֶׁ ל דָּ גִ ים בְּ יוֹם ,לְ פִ יכָ ֶאפְ שָׁ ר
לְ הָ בִ ין שֶׁ הַ שַּׂ ְק ִָאים גּוֹזְ ִלים ִמ ְמּ ַגדֵּ ל הַ דָּ גִ ים הָ אֻ ְמלָ ל ֶאת פַּ ְר ָ סָּ תוֹ.
וּבְ אֱ מֶ ת ,לִ פְ ֵ י זְ מַ ן-מָ ה פָּ ַגע ְמ ַגדֵּ ל דָּ גִ ים זוֹעֵ ם בְּ שַׂ ְק ִָאים שֶׁ ָנּחֲ תוּ בִּ בְ ֵר ַכת הַ דָּ גִ ים
שֶׁ לוֹ .הוּא כָּ עַ ס ְמאוֹד וְ הָ ַרג יוֹ ֵתר מֵ חֲ ִמשָּׁ ה עָ שָׂ ר שַׂ ְק ִָאים.
ֵאי ְמ ַ ִסּים לִ פְ תּוֹר ֶאת הַ בְּ עָ ָיה?
יחים ֶאת הַ שַּׂ ְק ִָאים .אֲ חֵ ִרים
ימים ַרעַ שׁ וֹ ָרא וְ כָ מַ בְ ִר ִ
ֵישׁ ְמ ַג ְדּלֵ י דָּ גִ ים הַ ְמּ ִק ִ
מוֹ ְת ִחים חוּ ִטים חֲ זָ ִקים לְ ֹרחַ ב הַ בְּ ֵרכוֹת וְ כָ מוֹ ְ עִ ים מֵ הַ שַּׂ ְק ִָאים לִ ְ חוֹת עַ ל-פְּ ֵ י
יקים.
הַ מַּ יִ םַ .א פִּ ְתרוֹ וֹת ֵא ֶלּה ֵאי ָ ם מַ ְספִּ ִ
לַ כֵ ן חָ שׁוּב לְ חַ פֵּ שׂ וְ לִ ְמצ ֹא פִּ ְתרוֹ וֹת וֹסָ פִ ים שֶׁ ַיּ ְת ִאימוּ לַ שַּׂ ְק ִָאים וְ לִ ְמ ַג ְדּלֵ י
הַ דָּ גִ ים .כְּ כָ ל שֶׁ ַנּ ְק ִדּים לִ ְמצ ֹא פִּ ְתרוֹ וֹת כָּ ֵאלֶּ הֵ ,כּן יִטַּ ב לְ ֻכלָּ וּ.
ִיקן"( – עוֹף-מַ ִים ָגּדוֹל בַּ עַ ל מַ קּוֹר ַא ֹר  ,שֶׁ בְּ חֶ ְלקוֹ הַ ַתּ ְחתּוֹן ֵישׁ כְּ עֵ ין שַׂ ק
* שַׂ ְק ַ אי )בְּ לוֹעַ זִ יתַ " :פל ָ
יטיב ָלעוּף וְ ַגם ִל ְשׂחוֹת
ִמ ְתמַ ֵתּחַ  .הוּא שׁוֹלֶה בְּ מַ קוֹרוֹ דָּ גִ ים הַ ְמּשַׁ ְמּ ִשׁים לוֹ מָ זוֹן .הַ שַּׁ ְק ַ אי מֵ ִ
וְ ִלצְ ל.

מהו סוג הטקסט? _______________________
מקו את קביעתכם ______________________________________
____________________________________________________
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