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  1מס'  לתמצות דוגמה

  חבר מאותו כוכב –הכלב 
  )פי "אנציקלופדיה לנוער"- מעובד על(

  

. הכלב הוא ידידו הטוב ביותר של האדםכולנו שמענו בוודאי כבר את ההגדרה כי 
כדי  זהה בזנו, בני האדם והכלבים, פיתחנו עם השנים יכולת להיעזר א ,ואכן

הכלב, הנחשב לחיה טורפת להתקיים וליהנות ממערכת היחסים השוררת  בינינו. 
גם הזאב, התן  יםכללנמשפחה זו ב. שבויתה, הוא יונק המשתייך למשפחת הכלביים

  שהם חיות בר.  ישנם גזעים שונים במשפחת הכלבים. ,והשועל
  

מבנה גוף וצבע אחרים. האדם למד להכיר וכל גזע הוא בעל תכונות אופי שונות 
ולנצל את תכונותיהם המיוחדות של הכלבים, ובעיקר את העובדה שהכלב נאמן 

לחנכו למטרות שמירה והגנה, כמו גם לשמש חבר  קלעובדה זו בגלל . מאוד לבעליו
א מרגש מאוד, ולעתים לכל דבר. מראה של כלבים המנחים עיוורים בדרכם הו

נרקמים בין אנשים עיוורים, בודדים או נכים לבין כלביהם יחסי חברות מעוררי 
  התפעלות.

  
. אם האדם חי בעולם של תמונות, חוש הריח של הכלב הוא מפותח מבין כל חושיו

את בעליו או חומר ממרחק הרי שהכלב חי בעולם של ריחות. לדוגמה, כלב יזהה 
בכלבים,  שוטרים נעזרים .האדם לא יוכל לעשות זאת ואילוריח, פי ה-מסוים רק על

גם ציידים שנקראים כלבי גישוש, כדי למצוא אנשים שאיבדו חומרים מסוימים. 
את  רועי צאן מחנכיםשל הכלב כדי לאתר את טרפם.  הריח עושים שימוש בחוש

ם , ולהשיב אליהם בעלי חייועל ביטחונם כלביהם לשמור על שלמות עדריהם
הצלה של אנשים שנקלעו למצוקה בשאבדו. ישנם כלבים המתמחים באיתור ו

  בתנאים קשים.
  

גורמים ה כאלה. יש האדם אינו עושה תמיד שימוש מועיל בכלבלמרבה הצער, 
ידי כליאתם במקומות שאינם מתאימים להם, אחרים זונחים -על לכלבים סבל רב

ויש אפילו מי שמורשה לבצע אותם ברחוב לאחר שגידלו אותם פרק זמן מסוים, 
  בהם ניסויים אכזריים שמסתיימים במותם.

  :תמצות
  סמנו את הרעיונות המרכזיים בכל פסקה.

  ון שהרעיון המרכזי שלהן בתחילת הפסקה.וקלות לתמצות, מכי 4 -ו 2פסקות 
ויש לבנות  ,ון שהרעיון אינו נמצא רק במשפט אחדוקשות יותר, מכי 3 -ו 1פסקות 

  אותו.
  

  :יתהתמצ
הוא נחשב הוא יונק ממשפחת הכלבים, והכלב נחשב לידידו הטוב ביותר של האדם. 

ישנם במשפחה זו גזעים שונים, לכל גזע יש תכונות אופי . לחיה טורפת שבויתה
המיוחדות  ומבנה גוף  וצבע אחרים. האדם למד להכיר ולנצל את תכונותיושונות 

וד לבעליו. חוש הריח של הכלב הוא ובעיקר את העובדה שהכלב נאמן מא ,של הכלב
נעזרים בו שוטרים, ציידים ורועי צאן. למרבה הצער,  ולכן ,המפותח מבין כל חושיו

  גורם לו לעתים סבל רב. אףהאדם אינו עושה תמיד שימוש מועיל בכלב, ו
  

  .(מודגשות) הוספנו שתי מילות קישורבתמצית  שימו לב:
  

 

 

 


