טקסט לווה
קראו את הטקסט וענו על השאלה שלאחריו.

הטיפול בבעלי חיים ארסיים
מעובד על-פי ויקיפדיה
בִּ ְמ ִדי ַ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ פְ ָגּעִ ים בִּ ְממֻ צָּ ע ִמדֵּ י שָׁ ָ ה כִּ ְשׁמוֹ ַת אֲ לָפִ ים ִאישׁ ,כְּ שֶׁ הֵ ם לְ ַיד
בַּ ֲעלֵ י-חַ יִּ ים ַא ְר ִסיִּ ים .פְּ גִ יעָ ה הַ נִּ גְ ֶרמֶ ת עַ ל-יְ דֵ י בַּ עַ ל-חַ יִּ ים ַא ְר ִסי ְמחַ ֶיּבֶ ת פִּ נּוּי ִמ ָיּ ִדי
לְ בֵ ית חוֹלִ ים.
ֵאין בְּ ֶאפְ שָׁ רוּ ֵת וּ לְ טַ פֵּ ל בַּ פְּ גִ יעָ ה עַ צְ מָ הַּ ,א ֵישׁ בְּ ֶאפְ שָׁ רוּ ֵת וּ לְ עַ כֵּ ב ֶאת ִה ְתפַּ ְשּׁטוּת
הָ ֶא ֶרס וּבְ כָ "לְ הַ ְרוִ יחַ " ֶאת זְ מַ ן הַ ָגּעָ תוֹ שֶׁ ל הַ נִּ פְ ַגּע לְ בֵ ית חוֹלִ ים.
הַ ִסּימָ ִ ים אֲ שֶׁ ר ֲעלוּ ִלים לְ הוֹפִ יעַ ֵאצֶ ל ָאדָ ם שֶׁ נִּ פְ ַגּע:
ְ פִ יחוּת בְּ ֵאזּוֹר הַ הַ כָּ שָׁ ה וּלְ עִ ִתּים ִסימָ ֵ י הַ כָּ שָׁ ה ,כְּ ֵאבִ ים ,חֻ לְ שָׁ ה ,עִ לָּ פוֹן ,שֶׁ טֶ ף דָּ ם
חרוֹתֹ ,דּפֶ ק ָגּבוֹהָּ וְ ִה ְתכַּ וְּ ֻצוּיוֹת.
חםְ ,סחַ ְר ֹ
ימיֹ ,
פְּ ִ ִ
פְּ ֻעלּוֹת אֲ סוּרוֹת
ֵאין לְ ָג ֵרד ֶאת הַ מָּ קוֹםֵ ,אין לִ ְמ ֹצץ ֶאת הָ ֶא ֶרסֵ ,אין לחתוך ֶאת ְמקוֹם הַ הַ כָּ שָׁ ה,
ידים
ֵאין לְ הַ נִּ יחַ חֲ סַ ם עוֹ ְר ִקים אוֹ וְ ִר ִ
פְּ ֻעלוּת מֻ ָתּרוֹת
לְ הַ זְ עִ יק עֶ זְ ָרה ,לְ הַ ְרגִּ יעַ ֶאת הַ נִּ פְ ָגּע ,לְ הַ ְשׁכִּ יב ֶאת הַ נִּ פְ ָגּע.
אלו מבין הסימ ים המופיעים בטקסט ה לווה מצויי ים בטקסט המקורי?
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