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הַ ִּטיגְ ִּריס
ַאריֶׁה
הַ ִּטיגְ ִּריס ַשיְָּך לְ ִּמ ְשפַ חַ ת הַ חֲ תּולִּ ים ,וְ הּוא ָּקרוֹב ִּמ ְשפָּ חָּ ה ֶׁשל הַ נָּמֵ רֶׁ ,של הָּ ְ
וַ אֲ פִּ ּלּו ֶׁשל חָּ תּול הַ בַ יִּ ת ,אוֹת ֹו ֻּכּלָּנּו מַ כִּ ִּירים.
הַ ִּטיגְ ִּריס שוֹכֵ ן בַ יְ עָּ רוֹת וְ טו ֵֹרף בַ ֲעלֵי חַ יִּ ים גְ דוֹלִּ ים כְ מ ֹו חֲ זִּ ִּירים ,אֵ ילִּ יםְ ,תאו ִֹּאים
וְ כַ ּדוֹמֶׁ ה .הַ ִּטיגְ ִּריס חַ י לְ בַ ד – הַ מַ ְדעָּ נִּים קו ְֹר ִּאים לָּזֶׁ ה סוֹלִּ יטָּ ִּרי – הַ זָּ כָּ ר חַ י לְ בַ ּד ֹו
וְ הַ נ ְֵקבָּ ה חָּ יָּה לְ בַ ָּּדהַ .אחַ ד הַ ְּדבָּ ִּרים הַ ְמעִּ ִּידים עַ ל כָּ ְך ֶׁשהַ ִּטיגְ ִּריס הּוא סוֹלִּ יטָּ ִּרי זֶׁ ה
גּורים עַ ל-יְ ֵדי הַ נ ְֵקבָּ ה לְ ֹלא עֶׁ זְ ַרת הַ זָּ כָּר.
גִּ ּדּול הַ ִּ
הַ ִּטיגְ ִּריס הּוא בַ עַ ל חַ יִּ ים הַ נ ְִּמצָּ א בְ סַ כָּ נַת הַ כְ חָּ ָּדה ,כְ לוֹמַ ר ,יֵש סַ כָּ נָּה שֶׁ הּוא יֵעָּ לֵם
יסים ,צַ י ִָּּדים
מֵ הָּ ע ֹולָּםִּ .סבָּ ה ַאחַ ת לְ כְָּך ִּהיא ֶׁשל ְַמרוֹת הַ חוֹק הָּ אוֹסֵ ר צֵ יד ִּטיגְ ִּר ִּ
ַרבִּ ים צָּ ִּדים אוֹת ֹו בְ ֶׁשל פָּ ְרוָּ ת ֹו הַ יָּפָּ ה ,וְ ַאף מוֹכְ ִּרים אֶׁ ת עַ ְצמוֹתָּ יו לַאֲ נ ִָּּשים
הַ מַ אֲ ִּמינִּים ֶׁשיֵש בָּ הֵ ן כ ֶֹׁשר ִּרפּויִּ .סבָּ ה אֲ חֶׁ ֶׁרת ִּהיא ִּצ ְמצּום אֲ זו ֵֹרי הַ ִּמ ְחיָּה ֶׁשל
הַ ִּטיגְ ִּריס עֵ ֶׁקב כְ ִּריתָּ ת יְעָּ רוֹת בָּ הֶׁ ם הּוא חַ י .פַ עַ ם חָּ יּו בָּ ע ֹולָּם ְשמ ֹונָּה ַתת ִּמנִּים ֶׁשל
יסים ,וְ כַ יוֹם נ ְִּשאֲ רּו ַרק חַ ִּמ ָּשה סּוגִּ ים ,הַ ְשַאר כְ בַ ר נִּכְ חֲ ּדּו ִּמן הָּ ע ֹולָּם.
ִּטיגְ ִּר ִּ
הַ ִּטיגְ ִּריס ְמשַ מֵ ש הַ ְש ָּרָאה לְ אֵ ין ְספוֹר אֲ גָּדוֹת מַ פְ ִּחידוֹת ,אֲ בָּ ל בַ ְמ ִּציאּות הּוא
ָאדם.
ָאדם ,וְ ַרק לְ עִּ ִּתים נ ְִּדירוֹת ִּטיגְ ִּריס תו ֵֹקף בֶׁ ן ָּ
נ ְִּמנָּע ,בְ ֶׁד ֶׁרְך כְ לָּלִּ ,ממַ גָּע עִּ ם בְ נֵי ָּ
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לומדים ומתקדמים בעמותת נגבה

שם___________________________:
שם משפחה____________________:
מקום מגורי הטגריס_______________________:
מזון הטיגריס_____________________ :
תכונה מיוחדת של הטיגריס________________:
אחריות על גידול הגורים____________________:
סיבות להכחדת הטיגריסים____________________:

 .2כיצד לדעתך אפשר למנוע את הכחדת הטיגריסים ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 .3השלם את המשפטים בעזרת מילה מתאימה) המילים
החסרות נמצאות בקטע).

 הטיגריס חי לבד לכן קוראים לו _______________. בארץ היו פעם נמרים אך כמעט כולם _________________ . __________ מזג האויר הגשום ,לא נוכל לצאת לטיול. -החתול שרבץ על השטיח שמש כ_____________ לצייר.
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