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ַּףנ ַּיַּכ ַּל ַּע ַּב ַּ
ַּ

ַהנ ַיֹוהַ 

ַ
ילַכַ אַ גַמַ זּויַהַ נ ַבַ דַמַ חַ לַאַ ים,כַ לַ זַ ֹויַּגנ ַשַ ַיםע ַּק ַֹּוברַשַ אַ ם.כַ לַיֹוהַכַ יצַ הַבַ ילַ טַ הַמַ נ ַיֹוהַ 
ַ.נֹוגרֹורַבַ צַ נֹויםַשַ נ ַיֹוַבל ַּח ַּםַמַ הַ דַמַ חַ אַ 
ַף.עּויםַלַ נ ַכַ תַמּועֹובּושַ 5ַַ~4ַרַבֹועַ ת.כַ עֹובּושַ 3ְַַךרַ עַ אַבַ הַהּוירַ גַ דַ ןַהַ מַ זַ 
ַה.ַגַ ןַזּובַ הַלַ נ ַמַ אַ הַנ ַנ ַיֹוהַ 
יםַחַ לַ שֹולַו ַגַ רַ בַלַ תַ כַ מַ הַיםַלַ רַ בַ חַ מַ ַיּוים.ַהַ רַ סַ תַמַ ברַ עַ הַ הַלַ נ ַיֹוהַהַ שַ ימַ רַשַ בַ עַ בַ 
ַם.לֹושַ לַלַ מַ םַסַ יאַּגַ הַהַ נ ַיֹור."ַהַ ָאתַדֹונ ַהַ"יֹולַ ַאּורַ ה.ַקַ תַ אֹו

ַלגֹונ ַרַ תַ 

ַ
ַת.צֹוים,ַנֹויצַ רַ,ַבַ ש ַ תַַבַ קַ פַ הַ םַלַ דַ ַאלַַע''יַַהַ דַ גּומַ תַשַ י ַבּוףַמַ עֹו
ְַךפַ הֹולַו ַדַ גַ שַ ַחַ רֹופַ ַאַע ַּק ַֹּובַהיר ַּג ַּד ַּה ַּיַרַ חַ .ַאַ שדַ חֹויםַלַ יצַ בַ 55ַכַ ַהילַ טַ תַמַ לַ גֹונ ַרַ תַ הַ 
ַת.לַ גֹורנ ַתַ לַ 

ַרשַ נ ַ

ַ
לַהַשַ בַ רַ)גֹוטַ מַ 5.2ַַ-לַ ַיעַ גַ אַמַ הּוַיםי ַּפ ַּנ ַּכ ַַּּש ַּר ַֹּוּפאַַהּושַ לַכַ דֹוףַּגַ אַעֹורַהּושַ נ ַהַ 
ַ.הד ַּח ַּכ ַּתַּה ַּנ ַּכ ַּס ַּב ַּאַם.הּורֹודַ יַהַ קַ צּומַ ןַבַ כַ ןַו ַפֹוצַ יַהַ רַ הַ אַבַ צַ מַ אַנ ַץַהּורַ ָאר(.בַ דַ חַ 
ַם.יֹו55ַ-הַכַ ירַ גַ דַ ןַהַ מַ הַ.ַזַ יצַ הַבַ ילַ טַ הַמַ בַ קַ נ ַהַ 
ַים.לַ זַ גֹותַַהַ לַ כַ אהַ בַ הַּוירַ גַ דַ יםַבַ פַ תַ תַ שַ יםַמַ רַ הֹויַהַ נ ַשַ 
ַים.שַ דַ חֹו4ַרַבּועַ ןַכַ קַ הַ מַ ַחַ רַ ֹולַּפזַ גֹוהַ 
ַם.יהַ י ַלַחַ יםַכַ נ ַמַ אַ יםַנ ַרַ ָאשַ ינ ַגַזּויַהַ נ ַבַ 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F_Creative_Commons_%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%A1-%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3_%D7%96%D7%94%D7%94_3.0_%D7%9C%D7%90_%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Mv_farm.jpg
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ףַתַ שּוהַמַ ר.ַמַ שַ נ ַהַ לַו ַגֹונ ַרַ תַ הַ,הַ נ ַיֹולַהַ יםַעַ עַ טַ קַ תַהַ אַאַ רַ קַ  .1
 םַ?יהַ ינ ַבַ 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ַ

ַ

 הםַ?יינ ַיַבַ נ ַשֹוהַהַ מַ  .5
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________ַ

 

רַזַ עַ ים.ַהַ עַ טַ קַ הַבַ תַ אֹואַצַ מַ הַּוילַ מַ שַלַ ירּופ ַ תַהַ אַאַ רַ קַ  .3
 ר:שַ קַ הַ בַ 
 
יםַ:ַנ ַאשֹורַ יםַהַ מַ י ַבַ ַןיהַ לַ זַ ֹותַּגאַ ַֹובַתינֹומזַ תַו ַלטֹוֹוּפלַשַ זַ נֹוַ.א

_______ 

 :________________היצַ בַ הַ יםַמַ אַ צַ יֹוַ.ב

 ףַ:_______________עַ ַ.ג

 יםַ:_________________יצַ בַ לַהַ הַעַ יבַ שַ י ַַ.ד

ַה:ַ_________________דַ חַ כַ תַהַ נ ַכַ סַ ַ.ה

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ַ–בוקעיםַַ–חלבַַ–כנפייםַפורשַַ–סכנתַהעלמותַמהעולםַ)כמוַהדינוזאור(ַ

ַדגירה.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F_Creative_Commons_%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%A1-%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3_%D7%96%D7%94%D7%94_3.0_%D7%9C%D7%90_%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%9D

