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  משימה

  לפניכם קטע ללא פיסוק הוסיפו בצבע את הסימנים החסרים (על פי כללי הפיסוק).

  צא צא לחופש
   

גוריון לפתע -בן לפני כמה חודשים נסעו חיילים בג'יפ בכביש המוביל לנמל התעופה

  הבחין אחד מהם בגופת חתול מונחת בצד הכביש

  נדמה לי שהוא עדיין נושם... עצרו רגע...    אמר אחד החיילים

  עזוב  אמר לו חברו  סתם עוד חתול עזוב שנדרס עזוב אותו

אבל החייל לא ויתר ושיכנע את הנהג לחזור לאחור החתול היה פצוע כהוגן ברור 

  ונית אבל הוא עדיין נשםהיה שהוא נפגע ממכ

  אני לא בטוח שזה חתול בית  אמר החייל שלנו  בואו נביא אותו לספארי

  ד"ר יגאל הורביץ הוטרינר של הספארי אישר שאכן החתול הזה איננו חתול בית

זהו חתול ביצות צעיר כבן ארבעה חודשים  אמר יגאל  כדאי שנעביר אותו לבית 

  בתל אביב החולים של לטבע נולד  באבו כביר

  לאן  שאל אחד החיילים  יש דבר כזה שנקרא בית חולים לחיות

יש ויש  אמר יגאל  בעזרת תנובה הקימה החברה להגנת הטבע בית חולים כזה 

  החתול המסכן שלכם יעבור שם ניתוח וטיפול ויהיה כמו חדש

זאת הפעם הראשונה בחיי שאני פוגש חתול ביצות אמר החייל שגילה את החתול  

  פה חי היצור הזה  למה אף פעם לא נתקלתי בו עד היוםאי

לא נתקלת בו כי אתה לא מסתובב בסבך הצמחייה של מקווי מים בעמק החולה 

  בבקעת הירדן או בעמק יזרעאל

  אז מאיפה הגיע הגור הזה לשפת החוף

חתולי ביצות רבים חיו פעם בשפלת החוף  נאנח הדוקטור  בגלל זיהום הנחלים פחת 

וד ורק מעטים שרדו אחרי שנבריא את החתולון נחזיר אותו לגן הלאומי מספרם מא

של מקורות הירקון במקום שהנחל נקי והוא יחזור לצוד שם דגים עכברים ואפילו 

  זוחלים אתם ממש הצלתם את חייו

כעבור כמה חודשים בעשרים ותשעה בחודש יוני הצטערו אנשי בית החולים לטבע 

  לפון של החיילים הנחמדים שמצאו את חתול הביצותנולד שאין להם את מספר הט

ם רצו להזמין אותם לראות איך משחררים את הפצוע שלהם לחופש בגן מקורות ה

  הירקון 

  

 


