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  סימני , מאזכרים ,מוכרות-מילים לאקראו את המאמר שלפניכם, סמנו בו א. 
  פיסוק ומילות קישור. ערכו דיאלוג עם הטקסט.     
  ענו על השאלות בדף המשימות.ב. 

  בשדה התעופה לא האמינו לנו"
  16/2/2005פי כתבה של אלי אשכנזי, עיתון "הארץ", -מעובד על

הנוחים שנוצרו בחרמון אחרי ימי הסערה מזג האוויר היפה ותנאי הגלישה 

גרמו לרבים להצפין. "נחש ארוך" של מכוניות השתרך מאזור הכפר  ,האחרונים

  עד לשערי האתר. *שאמס-מג'דל

שחיכתה במקום שעות  ,ל, קבוצת נעריםבֶ ּכֶ בעוד ההמון עמד בתור הארוך לַר 

סוקי י. שני מַ לסק פרהסת ארוכות, נחה על השלג, ברחבת לימודי הגלישה של בי

ומבטיהם הופנו לשמים. לאלפי , הנערים השתתקוקרב חלפו בשמים, ולפתע 

עיר מגוריהם  –סוקים מוכר, אך במנצ'סטר** מראה המַ נרָאה הנופשים מסביב 

  זה מחזה נדיר. –של הצעירים 

התיכון "קינג  פרהסת מבי 16-13י נתלמידים בשהיו בה עשרים ואחד  ,הקבוצה

גיעה לישראל בסוף השבוע לביקור של שבועיים. ביקורם של סטר, ִה דיוויד" במנצ'

כבר  פרהסת מחבריהם בבי 200עניין שבשגרה:  ואתלמידי בתי ספר בישראל ה

חית החליטה שלא להסתפק היו בישראל בשנה האחרונה. אולם הקבוצה הנוכְ 

עון כינרת. ביוזמת מנהל הקבוצה, גדגם מערבי, מצדה והכותל ה –במסלול המוכר 

לוונטל, המורה להיסטוריה בבית הספר, החליטו התלמידים לעשות משהו קצת 

  הם בחרו להקדיש שבוע מתוך השבועיים ללימודי סקי בחרמון. –שונה 

" מספר לוונטל, "ללמוד סקי בישראל ,"החברים שלי באנגליה צחקו על הרעיון

סקי בסקוטלנד, מאנגליה נוסעים לעשות  ,נשמע דבר מאוד לא הגיוני. בדרך כלל

, מספר גם הוא על תגובות פרהס-ת" מייקל לארה, תלמיד מבי.שוויץבצרפת או ב

ל ו"רבים בכלל לא יודעים שיש שלג בישראל. חושבים שהכ :יוזמהה לעספקניות 

הם נתקלו בתגובות של תמיהה על  ," סיפר. אבל גם כשהגיעו לישראל,שם מדבר

" ,שאלו אותנו מה מטרת הביקור ,שראלגענו לשדה התעופה בי"כשִה  .הצעד שיזמו

לא האמינו לנו. רק אחרי שפתחו את  ,"כשענינו שבאנו ללמוד סקי .נזכר לוונטל

  ".ואז צחקו ,האמינו ,וראו את הפריטיםשלנו התיקים 

ארץ קטנה שיש  היאבואם של הנערים ממנצ'סטר לחרמון מוכיח שוב שישראל 

  בני משפחה נוספים.עם ישובו הם בה הכול. הנערים אמרו כי בחורף הבא 

  כפר דרוזי ליד החרמון. –שאמס -*  מג'דל
  עיר גדולה באנגליה.   –* מנצ'סטר 

 

 


