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חגיגת�מים�בפארק

חוקרים�צעירים�ברמת�הנדיב

מטח
המרכז�לטכנולוגיה�חינוכית



נגה�ורוני�אוהבים�לבקר�ברמת�הנדיב,�בדרום�הכרמל.

בכל�פעם�שהם�מגיעים�אל�פארק�הטבע�הם�עוברים�הרפתקה�מלהיבה�ומיוחדת:

כמו�בלשים�הם�עוקבים�אחר�בעלי�החיים�שהשאירו�סימנים�ועקבות,�מתבוננים

בפרחים�ובפרפרים,�חוקרים�את�ערימת�הקומפוסט,

מגלים�את�סודן�של�הפרות�והעזים�ואפילו�מגיעים�לעין�צור�לגלות

מה�עושים�הצבאים�בלילות.

רוצים�להצטרף�אל�החוקרים�הצעירים?

אתם�מוזמנים�לקרוא,�לחקור�ולגלות,�להשלים�את�המשימות

וכמובן�לבוא�ולבקר�ברמת�הנדיב!

גילוי�נעים!

ד"ר�סלעית�רון
רמת�הנדיב

www.ramathanadiv-edu.org.il/hazav
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השמש�כמעט�שקעה,�והשמים�החלו�להתכהות.

חושך�התגנב�אל�פארק�רמת�הנדיב.�אחרוני

המבקרים�כבר�עזבו�את�הפארק,�משאירים

מאחוריהם�את�הצמחים�ואת�בעלי-החיים

שמתגוררים�בו,�ועוד�שני�יצורים�קטנים,

שהסתתרו�מתחת�לאחד�השיחים...

-�"קר�לי,"�אמר�רוני.

-�"ששש..."�היסתה�אותו�נוגה,�"צריך�להיות�בשקט".

-�"כואב�לי�הגב,�אני�רוצה�כבר�לקום",�הוא

המשיך,�ונוגה�לחשה:�"תפסיק!�אתה�מקלקל

הכול."�ובעוד�רוני�מביט�בה�במבט�כועס,

הוא�ראה�את�פיה�נפער�לרווחה.

-�"תסתכל..."�היא�לחשה.�רוני�לקח�ממנה�את

המשקפת,�הסתכל�דרכה�לעבר�הכיוון

שהצביעה�עליו,�וראה�חמש�צלליות�של�יצורים

סיפור

גדולים�עומדות�ליד�הברֵכות,�במרחק.

-�"מה�זה?"�מלמל�רוני,�ולפתע�קפץ.

משהו�שָעיר�נגע�בזרועו.

-"אימא'לה",�פתח�רוני�את�פיו�לצעוק,�אך

מישהו�שם�את�ידו�על�פיו�ולחש,�"זה�אני,�עופר".

-"עופר!"�לחש�רוני�בהקלה.�הוא�תמיד�שמח

לראות�את�עופר,�פקח�הפארק,�אך�הפעם�שמח

במיוחד.

-"רואים�את�הקרניים�הגדולות?",�לחש�עופר,

"זה�צבי�זָכָר.�אתם�רואים?"

השניים�העבירו�את�המשקפת�מיד�ליד�וסקרו

את�הקרניים�הארוכות�והחדות�שהזדקרו

מראשו�של�הצבי.
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-"איך�זה�שלא�ראינו�אותם�ביום?"�שאלה�נוגה.

-�"במשך�היום"�הסביר�עופר,�"הם�נמצאים�בחורש�או

בחורשות�ונחבאים�שם�מפני�המבקרים.�רק�בלילה�הם

יוצאים�ומגיעים�לכאן,�לעין�צור.�בשקט�בשקט�הם�באים,

כדי�לשתות�מים�ולהרוות�את�צימאונם,�ואיתם�באים�גם

בעלי-חיים�אחרים.�חזירי�בר,�למשל".

-�"חזירי�בר?"�פערה�נוגה�את�עיניה,�ורוני�שאל:

"ומאיפה�מגיעים�לכאן�המים?�כשהסתובבנו�בפארק,

לא�ראיתי�מים".

הצבי�הסתכל�סביבו,�ונוגה�קפאה.

-�"ומי�אלה�שעומדים�איתו?"�לחשה,�ועופר�ענה�בשקט:

"אלה�הן�הנקבות.�בתקופה�זאת�הצבאים�מסתובבים

בקבוצות�של�זכר�עם�כמה�נקבות".

-�"מה�הם�עושים?"�שאל�רוני,�וניסה�לשמור�על�קול�רגוע

וענייני.

-�"הצבאים�ממתינים�עד�שכל�האנשים�ייצאו�מן�הפארק,

כדי�שהם�יוכלו�לגשת�אל�המים�ולשתות".�עופר�הדגיש

את�המילה�"כל",�כדי�שיהיה�ברור,�שהוא�מתכוון�שגם�הם

צריכים�לעזוב�את�השטח.

סיפור

-�"יש�כאן�מעין,"�ענה�עופר,�"ולכן�המקום�נקרא�עין�צור.

המים�שנובעים�מהמעיין,�זורמים�אל�הברֵכות�וקווים�שם.

זהו�מקור�המים�העיקרי�של�הפארק,�ובקיץ�-�זה�המקור

היחידי�כמעט�בכל�הפארק".

-"הרבה�צבאים�וחזירים�באים�לכאן?"�שאלה�נוגה.

-"כן�ענה�עופר,�"וגם�תנים�ושועלים�שמגיעים�לכאן

מכל�קצווי�הפארק".

-"�איזו�מסיבה�לילית!"�צחקה�נוגה,�ורוני�הוסיף:

"מסיבת�שתייה".



6

-�"עם�בוקר,"�המשיך�עופר,�"חומקים

בעלי-החיים�בחזרה�למקומם�בחורש,

בחורשה�או�במדרונות�המצוק�של�הפארק

ונעלמים�מעיני�המבקרים".

-�"אני�רוצה�לראות�אותם,"�אמר�רוני,�"בואו

נחכה�עוד�קצת,"�ונוגה�הוסיפה:�"אני�מוכרחה

לראות�שועל!"

אבל�עופר�היה�נחרץ:�"אסור�להישאר�כאן�בלילה.

כשאנחנו�בפארק,�אנחנו�אורחים�בממלכה�שיש

לה�חוקים�משלה.�בעלי-החיים�מרגישים�שאנחנו

כאן,�ועד�שנעזוב�-�הם�לא�יבואו�לשתות.

תאמינו�לי,�אני�עובד�פה�כבר�עשרים�שנה!"

וכך�עזבו�השלושה�את�הפארק.

הם�צעדו�בשקט,�ורק�מדי�פעם�הסתובבו�לאחור,

כדי�לבדוק��אולי�יצליחו�לראות�את�אחד�הצבאים

מתקדם,�מרכין�את�ראשו�ולוגם�מן�המים.

אך�קבוצת�הצבאים�נשארה�לעמוד�ללא�ניע.

באותו�הלילה�התקשו�רוני�ונוגה�להירדם.

רק�ההבטחה�של�עופר,�שלמחרת�הם�ייפגשו

שוב�בעין�צור,�הרגיעה�אותם�מעט.

לבסוף,�בשעה�מאוחרת�מאוד,�נעצמו�עיניהם,

והם�נרדמו.

סיפור
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ÌÈÏÂ„‚†ÌÈ¯ÎÊ‰†¨ÏÏÎ†Í¯„·©†‰·˜†Â‡†¯ÎÊ†¨ÔË˜
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ø¯Âˆ†ÔÈÚ·†˙Â˙˘Ï†Â‡·˘

דף
עבודה

למחרת�התעוררו�רוני�ונוגה�מוקדם,�עלו�על

אופניהם�ומיהרו�אל�הפארק.�באור�קרני�השמש

הראשונות�נראתה�עין-צור�שונה�לגמרי�ממה

שנראתה�להם�בערב�הקודם.�נוגה�הציצה�לעבר

הברֵכה,�אך�שום�צבי�או�חזיר�בר�לא�נראה�לידה.

-"זה�נראה�כאילו�אתמול�רק�חלמנו,"�אמרה

באכזבה.

אך�עופר�ענה:�"בואו�נתקרב.�העקבות�שבעלי-החיים

השאירו�בבוץ,�יוכיחו�לך�שלא�חלמת".
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לאחר�שנוגה�ורוני�סיימו�לצייר�את�העקבות

שמצאו,�השמש�כבר�זרחה�גבוה�בשמים.

היא�האירה�את�הברֵכה�ואת�הצפרדעים�שעל

גדותיה,�את�השפיריות�הצבעוניות�שהתעופפו

באוויר,�ואת�שלל�היצורים�הקטנים�ששחו�במים.

נוגה�ישבה�והסתכלה�בברֵכה.�"בהתחלה�חושבים

ÌÈÓ‰†ı¯†

שאין�כאן�כלום,"�היא�אמרה,�"אבל�אם�יושבים

וצופים�במים,�מגלים�אחרי�כמה�דקות�שהמון

יצורים�חיים�כאן!"

-�"נכון!"�אישר�עופר.�"�מינים�רבים�של�יצורים

חיים�בברֵכה�הזאת.�הם�חיים�בעומקים�שונים

ולכל�אחד�מהם�דרך�משלו�להשיג�לעצמו

חמצן".

נוגה�הביטה�בעופר�בשאלה,�והוא�הסביר:

"גם�בעלי-חיים�שנמצאים�בתוך�המים�זקוקים

לחמצן�לנשימה,�ממש�כמו�בעלי-החיים�שחיים

ביבשה.

אבל�במים�ריכוז�החמצן�נמוך�יחסית�לאוויר..."

-�"אז�איך�הם�נושמים?"�קטע�אותו�רוני.

עופר�חייך�כאילו�יש�לו�סודות,�שלא�ברור�אם

הוא�יגלה�אותם.

סיפור

-"יש�כל�מיני�דרכים.�הסתכלו,�למשל,�על�הפשפש

הזה,�שנקרא�רץ�המים",�אמר�עופר�והצביע�על�חרק

שעמד�ממש�על�קרום�המים.

קצות�רגליו�של�הפשפש�הזה�מרופדות�בחומרים�דֹוחֵי

מים.�בעזרת�חומרים�אלה�הוא�יכול�להחליק�על�פני

המים�כאילו�הוא�מחליק�על�משטח�של�קרח.

בדרך�זאת,�גופו�של�הפשפש�נמצא�כל�הזמן�מחוץ

למים,�וכך�על�אף�שהוא�חי�בברֵכה,�הוא�בעצם�נושם

אוויר".

-"כמונו!"�קראה�נוגה.�"גם,�כשאנחנו�נכנסים�אל�המים

אנחנו�משאירים�את�הראש�בחוץ�כדי�לנשום".
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˘Â˙È†Ï˘†ÏÁÊ†††††††††††††††††††††††††††

-�"אלה�הם�זחלים�של�יתושים,"�הסביר�עופר,

"בקצה�הבטן�שלהם�יש�צינור.�בזמן�שהזחלים

שוחים�קרוב�לפני�המים,�הצינור�נשאר�בחוץ

מעל�המים,�ודרכו�הם�נושמים".

-�"כמו�שנורקל,"�צחק�רוני.

-�"נכון,"�אישר�עופר,�"ממש�כמו�שנורקל

שאנחנו�משתמשים�בו�בים".

סיפור

-�"נכון�מאוד"�חייך�עופר,�לקח�רשת�קטנה

וׁשָלָה�בעזרתה�כמה�יצורים�מתוך�הברֵכה.

-"הסתכלו�על�אלה",�אמר�ושפך�את�תוכנה

של�הרשת�לקערה,�שהייתה�מלאה�במי�הברֵכה.

°ÌÎÓˆÚ·†‰Ê†˙‡†Â˘Ú˙†Ï‡

˙ÂÎÕ¯·‰†ÔÓ†ÌÈ¯ÂˆÈ†ÁÂÏ˘Ï†¯ÂÒ‡

Æ˜¯‡Ù‰†È„·ÂÚ†Ï˘†¯Â˘È‡†‡ÏÏ
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-�"יש�עוד�בעלי-חיים�שמתנהגים�כמונו?"�שאלה

נוגה.�הרעיון�שבני�אדם�המציאו�שיטות�לנשימה

במים,�שדומות�למה�שלבעלי-החיים�יש�באופן

טבעי,�מצא�חן�בעיניה.

-�"יש,"�אמר�עופר,�והראה�להם�בקערה�כמה

יצורים:

סיפור

˙ÈÈÈÁ˘†˙È˘ÂÙÈÁ

ÏÁÊ†¨®ÌÂÈ¯·©†ÒÈË·

�וגם �והשַטְגַב �החֹותְרָן -� �הזעירים �המים �לסרטני "-

לחיפושית�השחיינית�-�יש�שיטה�מיוחדת.

הם�שוחים�קרוב�לפני�המים�ולוכדים�בועת�אוויר.

�צוללים �הם �וכך �לבטנם, �מצמידים �הם �הבועה את

�הנשימה�שלהם�נמצאים�בבטן, �פתחי לעומק�המים.

ודרכם�הם�נושמים�את�החמצן�שנמצא�בבועת�האוויר,

עד�שהחמצן�בבועית�מתמעט.�בשלב�זה�הם�עולים�שוב

אל�פני�המים,�לוכדים�בועת�אוויר�חדשה,�וחוזר�חלילה".

�"היא�צוללנית -�"זה�מזכיר�לי�את�אחותי,"�צחק�רוני.

�בלוני �את �סוחבת �שלה �תמונה �יש �ובסלון חובבת,

הצלילה�שלה,�שמכילים�חמצן".

ÔÀ¯Ÿ˙«Á
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סיפור

נוגה�התלהבה:�"אז�כל�מה�שבעלי-החיים�עושים�בענייני

נשימה,�גם�אנחנו�יודעים�לעשות,�בזכות�הטכנולוגיה?"

�מסוגלים �לא �אנחנו �"למשל, �עופר. �ענה �הכל," -"לא

לקלוט�מן�המים�את�החמצן�שמומס�בהם.

בעלי-חיים�עושים�זאת�בעזרת�איברים�מיוחדים�בגוף,�ולנו

אין�איברים�כאלה".

-"אתה�מתכוון�לזימים�של�הדגים?"�שאל�רוני,�ועופר�אמר:

"כן,�אבל�יש�עוד�בעלי-חיים�שיש�להם�זימים.

למשל,�ראשנים�של�קרפדה�וזחלים�של�בַריֹומָן".
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?

øÌÈÓ·†˘È†„ÂÚ†‰Ó

ÌÈÏÒÁÓ˘†¨ÌÈ‚„†Ì‰†‰Ï‡†Æ˙ÂÈÊÂ·Ó‚

ÆÌÈ˘Â˙È

øÌÈ˘Â˙È†ÌÈÏÒÁÓ†ÌÈ‚„†≠

°ÔÎ†≠

ÌÈÏÁÊ†ÌÈÁ˙Ù˙Ó†˙ÂÎÕ¯·‰†ÈÓ†ÍÂ˙·

ÆÌÈ˘Â˙È†Ï˘

ÌÈÈÁ≠ÈÏÚ·†ÌÈÙ¯ÂË˘†¨‰ÈÊÂ·Ó‚‰†È‚„

˙‡†Ì‚†ÌÈÏÏÂÊ†¨ÌÈÓ·†ÌÈÈÁ˘†ÌÈ¯ÈÚÊ

ÆÌÈ˘Â˙È‰†Ï˘†ÌÈÓÏ‚‰Â†ÌÈÏÁÊ‰†·Â¯

ÌÈ¯‚Â·†ÌÈ˘Â˙È†Ï˘†Ì˙ÂÁ˙Ù˙‰†ÍÎ

ÍÈ˘Ó‰Ï†ÌÈÏÂÎÈ†Ì„‡‰†È·Â†¨˙ÚÓ

≠†˜¯‡Ù‰Ó†˙Â‰ÈÏ

ÆÌÈ˘Â˙È†Ï˘†˙Â„È¯ËÓ†˙ÂˆÈ˜Ú†ÈÏ·

‰ÈÊÂ·Ó‚†È‚„

נא
להכיר



ÌÈÓ·†ÌÈÈÁ†ÈÏÚ·†ÈÂ‰ÈÊ
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חקר
עצמי

?

דף
עבודה

ÏÁÊ†¨‰ÓÂ„‡†˙È¯ÈÙ˘

‰„Ù¯˜‰†È˘‡¯‰„Ù¯˜

ÏÁÊ†¨®ÌÂÈ¯·©†ÒÈË·¯‚Â·†¨®ÌÂÈ¯·©†ÒÈË·®ÌÈÓ†˘Ù˘Ù©†¨Ô¯˙ÂÁ¯‚Â·†¨ÌÈÓ†ı¯

˙ÈÂÁ˙Ù†˙ÈˆÈ· ÌÏÂ‚†¨®˘Â˙È©†˙È·‰†˙ÈÎÏÂÎÏÁÊ†¨®˘Â˙È©†˙È·‰†˙ÈÎÏÂÎ¯‚Â·†˘Â˘ÓÈ

Ï˘†¨‰ÓÂ„‡†˙È¯ÈÙ˘¯‚Â·†¨‰ÓÂ„‡†˙È¯ÈÙ˘˙È¯È¯Ù˘

‰„Ù¯˜†ÈˆÈ·

°ÌÈÓ‰†È¯ÂˆÈ†∫Â¯ÈÎ‰

øÌÈ‡Â¯†Ì˙‡†ÌÈÈÁ≠ÈÏÚ·†‰ÊÈ‡†ÆÌ˙·¯˜·Â†ÌÈÓ‰†ÍÂ˙·†ÂÂ·˙‰

ÆÌÈ‰ÊÓ†ÌÈÓÈÒÂ†ÌÈ·Â˘Á†ÌÈË¯Ù†‰„Â·Ú‰†Û„·˘†‰Ï·Ë·†ÂÓÈÏ˘‰
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ø‰È¯‡†Û¯ÂË˘†È·ˆ†ÏÚ†ÌÚÙ†Ì˙ÚÓ˘†Ì‡‰

¨È·ˆ‰†˙‡†Û¯ÂË˘†‡Â‰†‰È¯‡‰†≠†‡Ï˘†Ô·ÂÓ

°ÔÎ˙ÈÈ†‡Ï†≠†ÍÙ‰‰Â

∫‰Â˘Ó†¯·„†‰¯Â˜†¯Âˆ†ÔÈÚ·†Í‡

¨˙È¯ÈÙ˘‰†˙‡†˙Ù¯ÂË†¨Ô‡Î†‰ÈÁ˘†‰„Ù¯˜‰

Æ‰„Ù¯˜‰†˙‡†˙Ù¯ÂË†˙È¯ÈÙ˘‰†∫‰¯Â˜†ÍÙ‰‰†Ì‚Â

ø˙ÂÈ‰Ï†ÏÂÎÈ†‰Ê†ÍÈ‡†°‰ÓÂÏÚ˙†ÂÊÈ‡

˙ÂÏÈÁ˙Ó†˙Â„Ù¯˜‰†≠†ø˙Â„Ù¯˜†Ï˘†ÏÂ‚Ï‚†Â‰Ó

ÔÓ†ÂÚ˜·˘†¯Á‡Ï†¨ÌÈ˘‡¯Î†ÌÈÓ‰†ÍÂ˙·†Ô‰ÈÈÁ†˙‡

Ì‰Ï†ÔÈ‡†∫ÌÈË˜†ÌÈ‚„Ï†ÌÈÓÂ„†ÌÈ˘‡¯‰†ÆÌÈˆÈ·‰

ÆÌÈÓÈÊ†˙¯ÊÚ·†ÌÈÓ˘Â†Ì‰Â†¨·Ê†Ì‰Ï†˘È†¨ÌÈÈÏ‚¯

¯ˆ˜˙Ó†·Ê‰†¨ÌÈÈÏ‚¯†ÌÈÁÈÓˆÓ†Ì‰†ÏÂ‚Ï‚‰†ÍÏ‰Ó·

ÆÌÈÓÈÊ‰†ÌÂ˜Ó·†˙ÂÁ˙Ù˙Ó†˙Â‡È¯Â†¨ÌÏÚ†‡Â‰˘†„Ú

ÌÈÈÂÁÓˆ†ÌÈ¯ÂˆÈ†Ì‰˘†̈ÌÈ˘‡¯‰†̇ ÂÚÂ·˘†‰˘È˘†ÍÂ˙

˙Â„Ù¯˜† ≠†‰˘·È† È¯ÂˆÈÏ†ÌÈÎÙÂ‰† ¨ÌÈÓ·†ÌÈÈÁ˘

ÆÌÈ˜¯Á† ˙ÂÙ¯ÂËÂ† ‰ÎÈ¯·‰† ˙Â„‚† ÏÚ† ˙ÂˆÙ˜Ó˘

‰„Ù¯˜‰†ÈˆÈ·

ÌÈ˘‡¯

‰„Ù¯˜

¯Âˆ†ÔÈÚ·†‰ÓÂÏÚ˙
חקר
עצמי

?

∫‰ÓÂÏÚ˙‰†˙‡†¯Â˙ÙÏ†ÌÎÏ†¯ÂÊÚÏ†ÏÂÎÈ†‡·‰†ÊÓ¯‰

ÆÏÂ‚Ïœ‚† Ï˘† Í¯„·† ˙ÂÁ˙Ù˙Ó† ˙È¯ÈÙ˘Â† ˙Â„Ù¯˜

¯ÂˆÈ‰†‰ÎÏ‰Ó·˘†˙ÂÁ˙Ù˙‰†˙¯Âˆ†‡Â‰†ÏÂ‚Ï‚‰

˙·È·Ò†˙‡†Ì‚†≠†ÌÈ˙ÚÏÂ†ÂÂÊÓ†˙‡†¨Â˙¯Âˆ†˙‡†‰˘Ó

°ÂÏ˘†ÌÈÈÁ‰



Ì‰†ÌÈ¯‚Â·‰†∫ÏÂ‚Ï‚†Ï˘†Í¯„·†˙Á˙Ù˙Ó†˙È¯ÈÙ˘‰†Ì‚

Ì˙ÁÏˆ‰†Ì‡‰†ÆÌÈÙÙÂÚÓ†ÌÈ˜¯Á†≠†ÌÈÈ˙˘·È†ÌÈ¯ÂˆÈ

Ï˘†‰¯Âˆ†˙Â¯ˆÂÈÂ†ÂÊ·†ÂÊ†˙ÂÊÂÁ‡‰†˙ÂÈ¯ÈÙ˘†‚ÂÊ†˙Â‡¯Ï

ÆÛÂÚÓ†È„Î†ÍÂ˙†ÌÈ‚ÂÂ„ÊÓ˘†‰·˜Â†¯ÎÊ†Ì‰†‰Ï‡†ø·Ï

Ì‰˘†¨ÌÈˆÈ·†ÌÎÂ˙·†‰ÏÈËÓ†¨ÌÈÓ‰†Ï‡†˙„¯ÂÈ†‰·˜‰

˙ÂÚˆÓ‡·†ÌÈË˜†ÌÈÈÁ≠ÈÏÚ·†ÌÈ„ˆ†¨ÌÈÊÈ¯Ê†ÌÈÈÈÁ˘

ÚÂ¯Ê

ÌÈ˘„ÂÁ†¯ÙÒÓ†¯Á‡Ï†ÆÌ‰ÈÙÓ†˙ÙÏ˘˘†¨‰„ÈÁÙÓ†„Èˆ

ÏÚ†Â‡†˙ËÏÂ·†Ô·‡†ÏÚ†ÌÈÒÙËÓ†¨ÌÈÓ‰†ÔÓ†ÌÈ‡ˆÂÈ†Ì‰

ÆÌÈ¯‚Â·Ï†ÌÈÎÙÂ‰†Ì‰†‰ÁÂÓ†˙ÙÂ˜˙†¯Á‡ÏÂ† ¨ÁÓˆ

Ï˘Â†‰„Ù¯˜‰†Ï˘†ÌÈÏÂ‚Ï‚‰†È·Ï˘†˙‡†·ËÈ‰†Â‡¯˜

∫‰ÓÂÏÚ˙‰†˙‡†¯È·Ò‰Ï†ÂÏÎÂ˙†ÂÈ˘ÎÚ†Ì‡‰†Æ˙È¯ÈÙ˘‰

Ì‚†Í‡†˙È¯ÈÙ˘‰†˙‡†˙Ù¯ÂË†‰„Ù¯˜‰˘†ÔÎ˙ÈÈ†„ˆÈÎ†≠

ø‰„Ù¯˜‰†˙‡†˙Ù¯ÂË†˙È¯ÈÙ˘‰†≠†‰¯Â˜†ÍÙ‰‰

∫‰ÓÂÏÚ˙‰†ÔÂ¯˙Ù

˙ÂÙ¯ÂË†Ô‰†ÌÈ˜¯Á‰†¯˙È†ÔÈ·†ÆÌÈ˜¯Á†‡Â‰†¨ÌÈÓ‰†˙Â„‚†ÏÚ†˙ÂÈÁ˘†¨˙Â¯‚Â·‰†˙Â„Ù¯˜‰†Ï˘†ÔÂÊÓ‰

Æ˙Â¯‚Â·†˙ÂÈ¯ÈÙ˘†Ì‚

¨ÌÈË˜†ÌÈÈÁ≠ÈÏÚ·†ÌÈÙ¯ÂËÂ†‰ÎÕ¯·‰†ÈÓ†ÍÂ˙·†ÌÈÈÁ†˙ÂÈ¯ÈÙ˘‰†Ï˘†ÌÈÏÁÊ‰†¨˙‡Ê†˙ÓÂÚÏ

Æ˙Â„Ù¯˜†Ï˘†ÌÈ˘‡¯†ÏÏÂÎ

˙È¯ÈÙ˘†Ï˘†ÏÁÊ

˙È¯ÈÙ˘
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סיפור

-�"יש�לי�רעיון,"�אמרה�נוגה.�"כשאגדל,

אני�אמציא�מתקן�שדומה�לזימים,

ואנשים�יוכלו�לקחת�אותו�לצלילות.

במקום�בלוני�הצלילה,�שהאוויר�בהם

נגמר�תוך�כמה�שעות,�המתקן�שאני

אפתח,�יוכל�לנצל�את�החמצן�שנמצא

בתוך�המים,�וכך�אנשים�יוכלו�לצלול

במשך�שעות�רבות!"

-�"את�גדולה!"�עיניו�של�רוני�נצצו.

ועופר�צחק:�"פעם�אמרת�שאת�רוצה

להיות�פקחית�בפארק�רמת�הנדיב."

"אז�מה?"�משכה�נוגה�בכתפיה�ואמרה:

"אני�אהיה�פקחית�שמפתחת�מתקני

נשימה".

-�"ואני,"�אמר�רוני,�"אהיה�חוקר�של

התנהגות�בעלי-חיים�בלילה".

-�"עשינו�עסק!"�אמרה�נוגה,�והשניים

לחצו�ידיים.


