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הַ סָּ מּור
עּותי ,וְּ ֹלא בְּ ִמ ְּק ֶרה ַלנָּמֵ ר
ל ְַּצבָּ ִעים ֶשל בַ עֲ לֵי-חַ יִים יֵש ַתפְּ ִקיד מַ ְּשמַ ִ
חֲ בַ ְּרבּורוֹת א ֹו צֶ בַ ע הַ נָּמֵ ר צָּ הֹבָּ .לרֹבִ ,צ ְּבעָּ ם ֶשל בַ עֲ לֵי הַ חַ יִים כְּ צֶ בַ ע הַ ְּסבִ יבָּ ה
בָּ ּה הֵ ם חַ יִים וְּ זֹאת בִ גְּ לַל ְּש ֵתי ִסבוֹת ִע ָּק ִריוֹת :הָּ ַאחַ ת ,עַ לְּ -מנַת לְּ ִה ְּס ַת ֵתר
ִמפְּ נֵי א ֹויְּבֵ יהֶ ם וְּ הַ ְּשנִ יָּה כְּ דֵ י ּלא לְּ הֵ ָּראוֹת לְּ עֵ ינֵי טו ְֹּרפָּ ם.
ַארצוֹת הַ צָ פוֹן הַ ְּרחוֹקוֹת חָ י טו ֵֹרף ָק ָטן הַ נ ְִּּק ָרא סָ מּור אֲ ֶשר בַ ח ֶֹרף ,כַאֲ ֶשר
בְּ ְּ
ָארץ ְּמכֻסָ ה ֶשלֶגְּ ,מכֻסֶ ה הּוא פַ ְּרוָ ה לְּ בָ נָה ִמכַּ ף ֶרגֶל וְ עַּ ד רֹאש .כַאֲ ֶשר
כָל הָ ֶ
הַ סָ מּור ִּמ ְּס ַתתֵ ר ֵמאֲ חו ֵֹרי ֵתל ֶשלֶגָ ,ק ֶשה ְּמאֹד לְּ זַ הוֹת ֹו בְּ ֶשל צִ בְ עֵ י הַּ ְסוָָאתוֹ
ירה
ּומ ְּת ַגלָה אֲ ָדמָ ה חֻ מָ ה עִּ ם ִּצ ְּמ ִּחיָה ע ֲִּש ָ
הַ ְּמ ֻצ ָי ִּנים .בַ ַקיִּ ץ ,כַ אֲ ֶשר הַ ֶשלֶג נָמֵ ס ִּ
– עָ לּול הַ ָסמּור הַ לָבָ ן לְּ ִּה ְּתגַלוֹת ִּממֶ ְּרחַ ִּקיםָ .לכֵן כַאֲ ֶשר הָ ָאבִּ יב ָק ֵרב ּובָ א,
מַ ְּת ִּחיל הַ ָסמּור לְּ הַ ְּצ ִּמיחַ ֵֹש עָ ר חּום ,כְָך ֶשבָ ָאבִּ יב פַ ְּרוָ ת ֹו ִּהיא לְּ בַ נְּ בַ נָה חֻ מָ ה,
שעָ רו ָֹתיו הַ חֻ מוֹת אֲ ֶשר בְּ פַ ְּרוָ תוֹ.
כְּ צֶ בַ ע הַ ְּסבִּ יבָ הִ .מדֵ י יוֹם ּביוֹמוֹ ִּמ ְּת ַרבוֹת ְּ ֹ
שעָ ָרה לְּ בַ נָה וְּ לּו ַאחַ ת.
כַאֲ ֶשר הַ ַקיִּ ץ בָ א – כָל גַב ֹו ְּמכֻסֶ ה בְּ פַ ְּרוָ ה חֻ מָ ה לְּ ֹלא ְּ ֹ
זו ִֹּהי ַד ְּרכ ֹו ֶשל הַ סָ מּור לְ ִה ְתגוֹנֵן ִּמפְּ נֵי אוֹיְּ בָ יו ּולְּ ִּה ְּס ַתתֵ ר ִּמפְּ נֵי טו ְֹּרפָ יו.
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לומדים ומתקדמים בעמותת נגבה
.1קרא את הקטע וענה על השאלות:
א.למה משמשים הצבעים של בעלי החיים ?
_____________________________________________________
____________________________________________________
ב .מהם צבעי ההסוואה של הסמור ?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
ג .האם לדעתך יש סמור בארץ? נמק את תשובתך.
_____________________________________________________
____________________________________________________
ד .למה קשה לגלות סמור מאחורי תל שלג ?
_____________________________________________________
____________________________________________________
ה .מתי מתחלף צבע פרוותו של הסמור ולמה ?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
 .2כתוב פירוש לכל מילה או ביטוי .העזר בהקשר.
א.חברבורות ______________________:
ב .טורף ___________________ :
ג .מכף רגל ועד ראש ___________________ :
ד .תל _________________ :
ה .צבעי הסוואה ___________________ :
ו .מידי יום ביומו ___________________ :
ז .להתגונן _________________ :
להגן על עצמו – גבעה – פסים מנומרים – בכל יום – בעל חי הניזון מבשר –
כיסוי על הגוף שלא יכירו – כל הגוף
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