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 הלוויתנה  

 

 בכפר קטן בברזיל נפלטה לחוף נקבת לוויתן מסיבה בלתי ידועה.

כשהגיעו אליה אנשי הכפר הלוויתנה עדיין נשמה , אך היתה רחוקה 

 מאוד מקו המים בגלל הבדלי הגאות והשפל המשמעותיים באזור.

כל מה שיכלו לעשות באותו זמן היה למלא בקבוקי מים ולנסות  

ולשמור שעורה לא יתייבש אך דבר לא עזר ,וכעבור שעות ספורות 

 כוסתה הלוויתנה בכוויות שמש. 

לאחר שכיסו את גופה בחולצותיהם הרטובות ,נאלצו להמתין לגאות 

 ולעוד אנשים שיגיעו מהכפר לעזרה. 

 כפר לדחוף אותה למיים .עם בא הגאות ניסו אנשי ה

וחצי מטר ,זה לא דבר קל. מה גם שבשלב זה  8להזיז לוויתן שאורכו  

הייתה הלוויתנה כבר תשושה לחלוטין ולא יכלה להלחם  בגלים 

שסחבו אותה לחוף כל פעם מחדש. עם השקיעה התרחקה הלוויתנה 

לאיטה מהחוף , כשהתשובה לשאלה אם היא מתה ופשוט נסחפת 

 ו שהיא שוחה בכוחות עצמה נשארה ללא מענה.עם הזרם א

בלילה התקבל דיווח מעודד מספינת דיג שהפליגה באיזור, כי  

 הלוויתנה חיה ונראת בסדר. 

 
 

 פירושי מילים:
 גאות: עליה של המים על פני הים

 שפל: ירידה של המים על פני הים.
 
 
 
 

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%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%9C:%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D


 נגבה מתקדמים בעמותתלומדים ו
 

במידה ונעשה שימוש בקובץ זה יש לציין כי מקורו בעמותת נגבה באתר  0.3שיתוף זהה -ייחוס CCהטקסט מוגש בכפוף לרישיון 

www.negba.org 

 

 קרא את הסיפור. .1

 ענה על השאלות הבאות: .2

 

כיצד ניסו תושבי המקום להציל את הלוויתנה כשמצאו  .א
 אותה?

______________________________________

______________________________________ 

 

 למה הלוויתנה היתה בסכנה ? .ב
______________________________________

______________________________________ 

 

 ה שנפלטה על החוף?איזה נזק נגרם ללוויתנ .ג
______________________________________

______________________________________ 

 

 מה היה הקושי של האנשים להחזיר את הלוויתנה לים ? .ד
______________________________________

______________________________________ 

 

 איך ידעו שהלוויתנה לא מתה ? .ה
______________________________________

______________________________________ 

 

 

 השלם את הטבלה בעזרת פעלים  . .3

 

 עתיד הווה עבר 

   נפלטה היא

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
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   יכלו הם

 יתיבש   הוא

 יגיעו   הם

  שוחה  היא

 

 

 
 

 

 

 

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

