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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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ביום�אביב�בהיר�יצאו�נוגה�ורוני�לטייל�ברמת

הנדיב.�הם�הלכו�בשביל�המתפתל�וניסו�לזהות

את�הפרחים�האדומים�שפרחו�בהמוניהם.

נוגה�אמרה�שאלה�הן�כלניות.

פתאום�שמעו�טנדר�מתקרב�ומתוכו�קפץ�איש

במכנסים�כחולים,�ולראשו�כובע�חום�של�בוקר.

-�"עופר!"�קראו�הילדים�ביחד,�והאיש�וחייך.

"מה�שלומכם,�חברים?"

-�"תמיד�כשאני�רואה�אותך�אני�מרגיש�כאילו

אני�בסרט�בוקרים"�אמר�רוני,�ועופר�אמר

"ככה�זה,�כנראה,�כשאתה�פקח�של�הפארק."

-�"מה�זה,�בעצם,�פקח?"�שאלה�נוגה�וקצת

התביישה�על�שלא�שאלה�זאת�באחת�הפעמים

הקודמות�שבהן�הם�נפגשו�עם�עופר.

אבל�לעופר�לא�היה�איכפת.

-�"פקח"�הוא�ענה�"הוא�זה�שאחראי�לכך

שלבעלי-החיים�ולצמחים�שחיים�כאן,�יהיה

נוח.�אנחנו�לא�נותנים�להם�אוכל�וגם�לא�משקים

אותם,�אבל�משגיחים�שלא�יפגעו�בהם."

נוגה�הרגישה�שהיא�רוצה�להגיד�משהו.

היא�לא�רצתה�להלשין,�אבל...

-¢ראינו�פה�קודם�עִזים"�היא�אמרה.
"עדר�שלם.�והן�לא�הפסיקו�לאכול�שיחים!"

סיפור
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עופר�הושיט�להם�משקפת.�"הסתכלו�לשם.�יש�לנו�גם�פרות."

נוגה�לקחה�את�המשקפת,�התבוננה�דרכה�לכיוון�שעופר�הצביע

אליו,�וראתה�עדר�של�פרות�רועה�בעשב�הירוק.

היא�העבירה�את�המשקפת�לרוני.

-"יופי!"�אמר�עופר�ונוגה�חשבה�"הוא�לא�שומע�טוב.�כמו�סבא...".

-"העזים�אוכלות�את�השיחים!"�היא�חזרה�על�דבריה,�הפעם�בקול

רם�יותר.

עופר�חייך.�"כן,�וזה�משמח�אותי.�לולא�התיאבון�הזה�של�העזים,�היו

פורצות�בפארק�שרֵפות�איומות".

נוגה�הסתכלה�על�רוני,�אבל�גם�הוא,�כמוה,�נראה�מבולבל.

-"איך�התיאבון�של�העזים�קשור�לשרֵפות?"�הוא�שאל.

-"כשהעזים�אוכלות�את�השיחים,�והפרות�-�את�העשבים"

המשיך�עופר,�"הן�מדללות�את�הצמחים�בשטח,�כלומר�-�עושות

אותם�פחות�צפופים.�אמנם�היום,�כשהאדמה�מכוסה�בעשב�ירוק

ובפרחים,�זה�לא�נראה�חשוב,�אבל�עוד�מעט,�כשיגיע�הקיץ,

העשב�יתייבש,�קוצים�יעלו�מן�האדמה,�והסיוט�שלי,�כפקח

בפארק,�יתחיל.�כי�ניצוץ�אחד�קטן,�וכל�הפארק�בוער!"

עופר�הוריד�את�הכובע,�ומחה�את�הזיעה�ממצחו.

-"אבל�אם�הפרות�והעזים�יאכלו�הכול,�לא�יהיו�שרֵפות,�וגם

צמחים�לא�יהיו!"�אמר�רוני.

עופר�צחק�ואמר:�"זאת�בדיוק�החוכמה!�לא�לתת�להם�לאכול�את

הכול.�בכל�סוף�חורף�אנחנו�פותחים�את�הפארק�לאורחים

המכובדים,�אבל�אחרי�כמה�חודשים,�אנחנו�מוציאים�אותם.�הם

נהנים�מהאוכל�הטרי�והירוק,�ואנחנו�נהנים�מ'שירותי�כיסוח'

טבעיים".-"איזה�רעיון�מצוין!"�מלמלה�נוגה.�"אולי�גם�אנחנו�נכניס

עז�הביתה�במקום�מכסחת�דשא".
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ÏÈ·Â‰† ˘¯ÂÁ‰† ÏÚ† Ô‚‰Ï† ÔÂˆ¯‰˘† ¨¯¯·˙‰† Ê‡† Ï·‡

Æ‰ÎÂÙ‰†‰‡ˆÂ˙Ï

‡ÏÏ†ÁÂÓˆÏ†ÂÏÁ‰†˜¯‡Ù·˘†ÌÈ·˘Ú‰Â†ÌÈÁÈ˘‰†¨ÌÈˆÚ‰

Æ„Â‡Ó†ÛÂÙˆ†‰˘Ú†ÁË˘‰Â†¨‰Ú¯Ù‰

„Á‡†ÌÂ˜Ó·†‰ˆ¯Ù˘†˘‡Â†¨ÌÈ·¯†ÌÈÁÓˆ†Â˘·ÈÈ˙‰†ıÈ˜·

ÆÌÈˆÂ˜·Â† ÌÈ˘·È‰† ÌÈ·˘Ú·† ˙Â¯È‰Ó·† ‰Ë˘Ù˙‰

Æ˘¯ÂÁ·†˘‡‰†˙‡†ÏÈ·ÂÓ˘†ÏÈ˙Ù†ÂÓÎ†ÂÈ‰†Ì‰

ı¯‡·˘†‰·ÈÒ‰˘†ÌÈÚÂË˘†ÌÈ˘‡†˘È

˙Â¯Á‡†˙Âˆ¯‡·†ÂÓÎ†¨˙Â¯ÚÈ†ÌÂÈÎ†ÔÈ‡

ÆÌ„‡‰†Ï˘†˙‡Ê†˙Â‚‰˙‰†‡È‰†¨ÌÏÂÚ·

אז
היום

ו

˙‡†Ì„‡‰† ÏˆÈ† ˙Â·¯†ÌÈ˘† Í˘Ó·

∫ÂÈÎ¯ˆÏ†˘¯ÂÁ‰

˙Â¯Ù‰Â†ÌÈÊÚ‰†È¯„Ú†ÌÚ†ÂÈÏ‡†ÒÎ†‡Â‰

È¯Ë†ÔÂÊÓ†Ï˘†ÚÙ˘†Â·†Â‡ˆÓ†Ì‰Â†¨ÂÏ˘

˙¯Î†Ì‚†‡Â‰†ª®ÌÈÓÈÚË†ÌÈ·˘ÚÂ†ÌÈÁÈ˘©

Ì‰·†ÌÓÁÏ†È„Î†˘¯ÂÁ‰†Ï˘†ÌÈˆÚ‰†˙‡

ÆÂ˙È·†˙‡

˙Â¯Ù†˘¯ÂÁÏ†ÒÈÎ‰Ï†¯ÂÒ‡†ÂÈ˘ÎÚÓ
°ÌÈˆÚ†˙Â¯ÎÏ†¯ÂÒ‡Â†¨ÌÈÊÚÂ

°˘ÚÈÈ†≠†˙‡Ê†‰˘ÚÈ˘†ÈÓ

Ì·ÈÏÏ†¯˜È†Ú·Ë‰˘†¨ÌÈ˘‡†Â‡·†ÔÎÏ

∫Â¯Ó‡Â
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‡Â‰†·ÂË‰†ÔÂ¯˙Ù‰˘†‡ˆÓ†Ô‡Î†Ì‚†ÌÈ·¯†ÌÈ¯˜Ó·†ÂÓÎÂ

∫‰¯˘Ù

∫¯˜Â·Ó†ÔÙÂ‡·†Ï·‡†¨ÒÎÈ‰Ï†ÌÈÊÚ‰Â†˙Â¯Ù‰†È¯„ÚÏ†Ô˙È

ÆÏ·‚ÂÓ†ÔÓÊÏ†˜¯Â†ÌÈÓÈÂÒÓ†˙ÂÓÂ˜Ó·†˜¯

ÂÏ†ÌÈÈÂˆ¯‰†˙ÂÓÂ˜ÓÏ†˜¯‡Ù·†Ì˙ÚÂ˙†˙‡†ÔÂÂÎ†ÂÁ‡

ÌÈ˘„ÂÁ†‰ÓÎ†È¯Á‡Â†¨ÌÈÓÈ‡˙Ó‰†˙ÂÓÂ˜Ó·†˙Â¯„‚†È„È≠ÏÚ

Æ˜¯‡Ù‰†ÔÓ†ÌÈ¯„Ú‰†˙‡†‡ÈˆÂ

∫ÈÂËÈ·‰†˙‡†ÌÈ¯ÈÎÓ†Ì˙‡†Ì‡‰

øÌÈˆÂ˜†‰„˘·†˘‡†ÂÓÎ†˙Â¯È‰Ó·†‰Ë˘Ù˙‰†‰ÚÂÓ˘‰

אז
היום

ו

°‰¯È„‡†˙Â¯È‰Ó·†‰¯Â˜˘†Â‰˘Ó†∫‰ÂÂÎ‰†˜ÂÈ„·†‰ÊÏ

˙Â‡Ó†∫„Â‡Ó†·ÂˆÚ†‰‡¯Ó†‡Â‰†ÛÂ¯˘†˜¯‡Ù†Ï˘†‰‡¯Ó

ÆÌÈ˙Ó† ÌÈÈÁ≠ÈÏÚ·† ‰·¯‰† ¨ÌÈÓÁÂÙÓ† ÌÈÁÈ˘Â† ÌÈˆÚ

Ï˘†ÌÈÓÏ˘†ÌÈÈÓ†‰„ÈÓ˘Ó†‰ÙÕ¯˘‰˘†‰¯Â˜†ÌÈÓÚÙÏ

·Â˘ÈÈ‰†¨˙‡Ê†„·ÏÓÂ†ÆÆÆÛ¯˘˘†ÁË˘·†˜¯†ÂÈÁ˘†¨ÌÈÁÓˆ

ÚÈ‚˙†˘‡‰†Ì‡†‰¯˜È†‰ÓÂ†¨˜¯‡Ù‰†„ÈÏ†ÔÎÂ˘†·˜ÚÈ†ÔÂ¯ÎÊ

øÂÈÏ‡

∫Â·˘ÁÂ† ˜¯‡Ù‰† ÏÚ† ÌÈ‡¯Á‡‰† ÌÈ˘‡‰† Â·˘È

ø˙Â˘ÚÏ†‰Ó

ÏÓ¯Î‰†˙Â¯ÚÈ·†‰Ù¯˘

ÁË˘·†˙ÂÚÂ¯†ÌÈÊÈÚ

¨ÁË˘Ï†ÒÎÈ‰Ï†ÌÈÊ‰Â†˙Â¯Ù‰†È¯„ÚÏ†Ô˙È†Ì‡†¨„Á‡†„ œ̂Ó

ÂÏÎ‡È†Ì‰˘†ÍÎ†È„È≠ÏÚ†ËÂ˘Ù†¨˘¯ÂÁ‰†˙‡†ÂÏÒÁÈ†Ì‰

ÆÆÆÂ˙Â‡

˙ÂÈÏË˜†̇ ÂÙȬ ˘†Ï˘†‰ÎÒ‰†‰Ï‡‰†ÌÈ¯„Ú‰†ÈÏ·†̈ ¯Á‡†„ˆÓ

ÆÈ„Ó†‰ÏÂ„‚
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-�"רוצים�להכיר�את�העִזים?"�שאל�עופר.

נוגה�ורוני�קראו�ביחד�"כן!"

-�"אז�בואו"�אמר�עופר,�והשלושה�קפצו�אל�הטנדר.

הם�נסעו�לדיר�העזים.

˙Ú˘˙Ó†¯˙ÂÈ†¯·Î†Ì„‡‰†„ˆÏ†‰ÈÁ† ®‰˙ÁÙ˘Ó† È·Â©† ÊÚ‰

ÌÈÈÁÏ†‰˙Â‡†Ï‚ÈÒ†≠†¯ÓÂÏÎ†¨‰˙Â‡†˙ÈÈ·†Ì„‡‰†°‰˘†ÌÈÙÏ‡

Æ¯ÓˆÏÂ†¯˘·Ï†¨·ÏÁÏ†¯Â˜Ó†ÂÏ†˘Ó˘˙˘†È„Î†¨Â˙·¯˜·

°‰·ÚÂ†ÍÂ¯‡†ÍÎ†ÏÎ†‡Â‰† ÆÌÈÊœÚ‰†Ï˘†¯ÚÈ˘‰†ÏÚ† ÂÏÎ˙Ò‰

ÆÌÈÁÈË˘Â†ÌÈ„‚·†¨ÌÈÏ‰Â‡†ÂÓÓ†˙Â˘ÚÏ†¯˘Ù‡

∫ÌÈÊÚ‰†˙ÁÙ˘Ó†˙‡†Â¯ÈÎ‰

‰Â˘†ÌÓÚË†øÌÈÊÚ†˙ÂÈ·‚Â†øÌÈÊÚ†·ÏÁ†ÌÚÙ†Ì˙ÓÚË†Ì‡‰

Æ˙Â¯Ù†Ï˘†·ÏÁÓ†ÌÈ˘Ú˘†ÌÈ¯ˆÂÓ†Ï˘†‰ÊÓ

Ï‰Â‡ ÁÈË˘

נא
להכיר

·ÏÁ
ÌÈÊÈÚ

יוגורט
עיזים

˙È·‚
Ô‡ˆ
‰ÁÂÏÓ

גבינת�עיזים
למריחה

·ÏÁ†È¯ˆÂÓ

העֵז

ÊÕÚ

È„Ÿ‚

˘œÈÃ˙
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˙·Â˙†˙‡†‰·ÈÓ†˙ÈÓ‡˘‰†ÊÚ‰†‰Ï‡‰†ÌÈÚÊ‚‰†È˘†ÔÈ·Ó

Æ¯˙ÂÈ†‰‰Â·‚‰†·ÏÁ‰

∫ÌÈÊÚ†Ï˘†ÌÈÚÊ‚†È˘†ÌÈÏ„‚Ó†·È„‰†˙Ó¯·

Æ®˙È‡˜˘Ó„†ÊÚ©†ÈœÓ‡À÷†ÚÊ‚Ó†ÊÚÂ†Èœ„ÃÏÃ·†ÚÊ‚Ó†ÊÚ

˙ÂÏÂ„‚†‰ÈÊÂ‡†ÆÒ‚Â†ÍÂ¯‡†‰¯Ú˘Â†¨‰Ë˜†‡È‰†˙È„Ï·‰†ÊÚ‰

ÆÌÈÈ¯˜†‰Ï†˘ÈÂ†¨˙ÂÏ„ÏÂ„ÓÂ

נא
להכיר

ÆÈÈÈÙÂ‡†¯ÂÓ˜†Û‡Â†ÏÂ„‚†ÛÂ‚†˘È†˙ÈÓ‡˘‰†ÊÚÏ

˙ÂË˜†ÌÈÈ¯˜†Ô‰Ï†˘È˘†Â‡†¨ÌÈÈ¯˜†ÔÈ‡†·Â¯Ï†‰Ê†ÚÊ‚Ó†ÌÈÊÚÏ

Æ˙ÂÁ˙ÂÙÓ†‡ÏÂ

Æ®È†¨ÊË†‡¯˜ÈÂ©†

¯ÙÒÓ† ‰ÚÈÙÂÓ† ÌÈÊÚ‰† ˙ÁÙ˘Ó†‡¯˜Ó·
∫„ÁÂÈÓ·†ÔÈÈÚÓ†¯˘˜‰·†˙Á‡†ÌÚÙ†Ï·‡†¨ÌÈÓÚÙ

Ì‚†‡¯˜˘©†˘œÈÃ˙†ÌÈ¯ÁÂ·† ÂÈ‰†¯ÂÙÈÎ†ÌÂÈ†ÏÎ·

Â˙Â‡† ÌÈÁÏÂ˘Â† ®ÂÏ˘† ˙Â¯Ú˘‰† ÏÏ‚·† ß¯ÈœÚŸ◊ß

Ì˘Ï†Á˜ÈÈ˘†È„Î†¨ÏÊ‡ÊÚ†‡¯˜˘†ÌÂ˜ÓÏ†¨¯·„ÓÏ

ÆÏ‡¯˘È†È·†Ï˘†ÌÈ‡ËÁ‰†ÏÎ†˙‡ ˙Èœ„ÃÏÃ·†ÊÕÚ
¯Œ·ŸÓÃÓ†ÚÊ‚

Æ

Æ
Æ

˙ÈœÓ‡À÷†ÊÕÚ
È‡˜◊Ó„†ÚÊ‚

˙Â‡¯˜†ÌÈ˘·ÎÂ†ÌÈÊÚ

ÆÔ‡ˆ†∫ÏÏÂÎ‰†Ì˘·
Æ

∫ÏÊÚÊÚÏ†¯ÈÚ◊†ÈÂËÈ·‰†Ô‡ÎÓ

ÌÈ‡ËÁ·†Â˙Â‡†ÌÈÓÈ˘‡Ó˘†ÈÓÏ†ÂÈÎ

ÆÌÈ¯Á‡†Ï˘†˙ÂÂÏ˘ÈÎ·Â

¨ÏÕÊ‡ÀÊ⁄ÚÃÏ†ÏÀ¯«‚Ã‰†ÂÈÀÏÀÚ†‰ÀÏÀÚ†¯Œ÷⁄‡†¨¯ÈÚÀ◊Ã‰ŸÂ¢

¨‰ÀÂ‰ŸÈ†ÈÕŸÙœÏ†ÈÃÁ≠„ÃÓÀflÚÀÈ

¢‰À¯À·Ÿ„œœÓÃ‰†¨ÏÕÊ‡ÀÊ⁄ÚÃÏ†«˙«‡†ÁÃÏÃ÷ŸÏ†ÂÈÀÏÀÚ†¯ÕÙÃÎŸÏ
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∫˙Â¯Ù‰†˙ÁÙ˘Ó†˙‡†Â¯ÈÎ‰

-�"והפרות?"�שאלה�נוגה,�"אתם�מגדלים�כאן�גם�פרות?"

-�"לא,"�אמר�עופר.�"עדר�הפרות�שמסתובב�כאן�בפארק,�שייך

לחקלאי�מאחד�היישובים�בסביבה.�בסוף�כל�חורף�אנחנו

מזמינים�אותו�עם�העדר�שלו.�הפרות�זוכות�בסעודה,�ואנחנו

-�בפועלים�שעושים�עבודה".

-�"אז�לא�נראה�פרות?"�שאל�רוני�באכזבה,�ועופר�אמר:

"בטח�שנראה.�קדימה,�בואו�ניסע�אליהן!"

נא
להכיר

הפרָה

‰À¯Ù

˜ÂÈ†ÏŒ‚ÕÚ

Æ



·ÏÁ
לבן

יוגורט

חמאה גבינה
מלוחה

1 1

°·˘Ú†ÔÂÓ‰†Æ·˘Ú†˙ÂÏÎÂ‡†˙Â¯Ù‰

‰‡¯†Æ˙ÒÚÂÏ†ÔÓÊ‰†ÏÎ†‡È‰†øÁË˘·†‰¯Ù†ÌÚÙ†Ì˙È‡¯

°ÈÙÂÒÈ‡†˜ÈËÒÓ†˙ÒÚÂÏ†‡È‰†ÂÏÈ‡Î

˙ÚÏÂ·Â†·˘Ú·†˙Ò‚Â†‰¯Ù‰†∫˙‡Ê†‡È‰†ÍÎÏ†‰·ÈÒ‰

‰·¯‰†ÚÂÏ·Ï†‰˜ÈÙÒÓ†‡È‰†ÍÎ†ÆÒÂÚÏÏ†ÈÏ·†ËÚÓÎ†Â˙Â‡

˙‡†‰Ù‰†Ï‡†‰¯ÈÊÁÓ†‡È‰†ÍÎ≠¯Á‡†Æ¯ˆ˜†ÔÓÊ·†·˘Ú

˙ÚÏÂ·Â†¨˙ÂÈ„ÂÒÈ·Â†˙Á·†Â˙Â‡†˙ÒÚÂÏ†¨‰ÚÏ·˘†·˘Ú‰

ÆÏÂÎÈÚ‰†Í˘Ó‰Ï†·Â˘

·ÏÁ†È¯ˆÂÓ

נא
להכיר

Æ‰À¯ÈÕ‚†˙«Ï⁄ÚÃ‰ŸÏ†ÌÈ‡¯Â˜†ÂÊ†‰ÏÂÚÙÏ

ÌÈÏ‚ÚÂ†ÌÈ¯ÂÂ˘†¨˙Â¯Ù

Æ¯À˜À·†∫ÌÈ‡¯˜

¯˜·‰†È·†¨˙Â·¯†ÌÈÓÚÙ†¯ÎÊÂÓ†¯˜·‰†Í¢˙·
ÌÚ† „ÁÈ† ÂÈ˙Â·‡† Ï˘† ˜˘Ó‰† ˙ÂÈÁÓ† ˜ÏÁ† ‰È‰

ÆÌÈÏÓ‚‰†ÌÚÂ†ÌÈ¯ÂÓÁ‰†ÌÚ†¨Ô‡ˆ‰

˙ÂÚÒÓ†ÏÈ·Â‰Ï†¨˙Â„˘‰†˙‡†˘Â¯ÁÏ†Ì‰·†Â˘Ó˙˘‰

Â˘ÓÈ˘†Ì‰†ÌÈÓÚÙÏ† Æ®¯˘·Â†·ÏÁ©† ÔÂÊÓÏ†¯Â˜ÓÎÂ

¢Æ„Á‡†Ï‰Â‡†¨‰˘˜··†¨ÈÏ†Ô˙¢†¨Ï˘ÓÏ©†ÛÒÎÏ†ÛÈÏÁ˙

Ì˘‰†Ô‡ÎÓÂ† ¨®ÆÆÆ¢˙Â¯Ù†È˙˘†ÍÏ†‰ÏÚÈ†‰Ê† ¨¯„Ò·¢

Æ‰ŒŸ˜œÓ†∫˜˘Ó‰†˙ÂÈÁ†ÏÎÏ



אחרי�שראו�את�העזים�ואת�הפרות,�ישבו

השלושה�לאכול.

-�"האם�יש�הבדל�בין�מה�שהפרות�אוכלות

לבין�מה�שהעזים�אוכלות?"�שאלה�נוגה

ונגסה�בכריך�שהחזיקה�בידה.

-�"יש!"�הזדרז�רוני�לענות�במקום�עופר,

"פרות�אוכלות�בעיקר�עשבים,�ולעומת�זאת

עזים�אוכלות�בעיקר�ענפים�של�שיחים�ושל

עצים.�נכון?"�הוא�זקף�את�גבו�בגאווה.

-�"נכון�מאוד"�אמר�עופר�ומזג�מים�לכוסות

פלסטיק�קטנות.�"רוצים�לשחק�משחק

שקשור�בפרות�ובעזים?"

-�"בטח!"�גיחכה�נוגה,�"פרה�עיוורת?"

-�"יש�לנו�תיש?"�צחק�רוני.

-�"לא."�עופר�הגיש�להם�את�הכוסות.

"המשחק�הוא�כזה:�אתם�מסתובבים�בשטח

ומנסים�לזהות,�לפי�צורת�הנוף,�איפה�אתם

נמצאים:�בשטח�שרעו�בו�פרות�או�בשטח

שרעו�בו�עזים."

-�"ואיך�נצליח�לזהות?"�שאלה�נוגה,

והתרגשות�התחילה�לדגדג�אותה.�היא�אהבה

משחקים�כאלה.

-�"בעזרת�הציור�הזה."�עופר�שלף�מהתיק

איור�והושיט�להם�את�האיור�שבעמוד�הבא.

השניים�יצאו�לדרך.

סיפור
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13

øÌÈ‡Â¯†Ì˙‡†‰Ó

ø‡Ï†Â‡†ÌÈÎÂÓ†ÌÈÙÚ†Ì‰Ï†˘È†Ì‡‰†≠†ÌÈˆÚ‰†ÌÈ‡¯†„ˆÈÎ

ø¢ÌÈÚÂ¯Ù¢†Â‡†ÌÈÏ‚ÂÚÓ†≠†ÌÈÁÈ˘‰†ÌÈ‡¯†„ˆÈÎ

øÌÈˆÚ‰Â†ÌÈÁÈ˘‰†ÔÈ·†ÌÈ·˘Ú†˘È†Ì‡‰

ÆÂ·†ÌÈ‡ˆÓ†Ì˙‡˘†ÁË˘‰†˙‡†¯ÈÈˆÏ†ÂÒ

ø˜Á˘Ï†ÌÈˆÂ¯†Ì˙‡†Ì‚†Ì‡‰

ÆÛÂ‰†ÏÚ†ÂÏÎ˙Ò‰Â†ÁË˘‰†Ï‡†Â‡ˆ

Ô‡Î†‰È‰†ÈÓ†˘ÁÏ†ÌÈÁÈÏˆÓ†Ì˙‡†Ì‡‰

øÌÎÈÙÏ

ÂÚ¯˘†ÁË˘†¨˙Â¯Ù†Â·†ÂÚ¯˘†ÁË˘†Â‰Ê†Ì‡‰

ø¯Á‡†ÁË˘†ÈÏÂ‡Â†ÌÈÊÚ†Â·

ÌÈ‡Â¯†Ì˙‡˘†ÛÂ‰†˙‡†ÂÂ˘‰†ÂÈ˘ÎÚ

ÆÌÎ„È·˘†¯ÂÈ‡Ï

∫˙Â¯Ù†˙ÈÈÚ¯

∫ÌÈÊÚ†˙ÈÈÚ¯

„Â‡Ó†ÌÈÎÂÓÂ†ÌÈÙÂÙˆ†ÌÈÁÈ˘

ÆÌÈÚÊ‚†ÈÙÂ˘Á†ÌÈˆÚÂ

∫‰ÈÈÚ¯†‡ÏÏ†ÁË˘

ÆÛÂÙˆ†Í·Ò

ÆÌÈ·˘ÚÂ†ÌÈÒÙËÓ†¨ÌÈÁÈ˘†¨ÌÈˆÚ

חקר
עצמי

?

דף
עבודה

øÈÈÙÏ†Ô‡Î†‰È‰†ÈÓ

Ì‰È·Â†ÌÈÙÂÙˆÂ†ÌÈÏÂ‚Ú†ÌÈÁÈ˘Â†ÌÈˆÚ

Æ˙ÂÁ¯˜

ÌÈ·˘ÚÓ†¢È˜¢†ÁË˘‰†¨‰ÈÈÚ¯‰†¯Á‡Ï

Æ‰ÁÈ¯Ù†Ï˘†ÚÙ˘†Ï·˜†‰‡·‰†‰ÂÚ·Â
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חוקרים�בפארק

פרות�וכלניות

חוקרים

ÂÂ˘‰†¨ÁË˘·†˙ÂÈÏÎ‰†ÏÚ†ÚÈÙ˘Ó†˙Â¯Ù‰†Ï˘†‰ÈÈÚ¯‰†ÍÈ‡†˜Â„·Ï†È„Î

Æ˙Â¯Ù†Ì‰ÈÏ‡†ÂÒÎ†‡Ï˘†ÌÈÁË˘Ï†Ì‰·†ÂÚ¯†˙Â¯Ù˘†ÌÈÁË˘†ÌÈ¯˜ÂÁ

°‰Ú˙Ù‰†≠†ø¯¯·˙‰†‰ÓÂ

?

‡Ï‡†˙ÂÈÏÎ‰†˙ÂÓÎ†˙‡†ÂÈË˜‰†‡Ï†˙Â¯Ù‰˘†˜¯†‡Ï

øÌÈÈÓ‡Ó†Ì˙ÈÈ‰†°‰ÏÚ†Ô¯ÙÒÓ†∫ÍÙ‰Ï

˜¯‡Ù·†ÌÈÁÓˆ·†ÂÚ‚ÙÈ†ÌÈÊÚ‰Â†˙Â¯Ù‰†‡Ó˘†¨‚‡„†ÈÂ¯˘†ÌÈ¯ÎÂÊ

∫·È„‰†˙Ó¯†È˘‡†˙‡†„È¯Ë‰˘†‰Ó†Ì‚†‰Ê†øÚ·Ë‰

øÛ¯ÂÁ·†Ô‡Î†˙ÂÁ¯ÂÙ˘†¨˙Â·È‰¯Ó‰†˙ÂÈÏÎÏ†¨Ï˘ÓÏ†¨‰¯˜È†‰Ó

øÌÈÁ¯ÙÂ†ÌÈ·˘Ú†˙ÂÏÎÂ‡†˙Â¯Ù‰†ÁË˘·˘Î†¨„Â¯˘Ï†ÂÁÈÏˆÈ†Ô‰†ÍÈ‡

ÂÏÏ‚·˘†¨‰ÁÂ„†¯ÓÂÁ†˙ÂÏÈÎÓ†˙ÂÈÏÎ‰˘†¨¯·˙ÒÓ

ÆÔ˙Â‡†ÏÂÎ‡ÏÓ†˙ÂÚÓ†˙Â¯Ù‰

‰ÁÈ¯Ù‰†‡È˘†¯Á‡Ï†ÁË˘Ï†˙ÂÚÈ‚Ó†˙Â¯Ù‰†¯˘‡Î

˙Â¯˘Ù‡ÓÂ†ÁË˘‰†̇ ‡†¢˙Â˜Ó¢†Ô‰†·˘Ú‰†̇ ‡†̇ ÂÏÎÂ‡Â

‰‡·‰†‰˘·†¨ÍÎ†ÆÚ˜¯˜‰†Ï‡†ÚÈ‚‰Ï†¯Â‡†‰·¯‰Ï

ÌÈÁÓÂˆ†Ì‰Â†¨¯Â‡·†ÌÈÎÂÊ†˙ÂÈÏÎ†Ï˘†ÌÈË·

ÆÁË˘‰†˙‡†ÌÈ‡ÏÓÓÂ†ÌÈÁ¯ÂÙÂ



ÌÈË˜‰†ÌÈÈÁ‰†ÈÏÚ·Ï†˙Â¯Ù‰†˙Â˘ÂÚ†‰ÓÂ

øÁË˘·†ÌÈ··Â˙ÒÓ‰

øÂ‰˘ÏÎ†ÔÙÂ‡·†Ì‰Ï†˙ÂÚÈ¯ÙÓ†Ô‰†Ì‡‰

חוקרים
חוקרים�בפארק

פרות
ובעלי�חיים�קטנים

ÌÈÈÁ‰≠ÈÏÚ·†˙‡†˙ÂÏÎÂ‡†˙Â¯Ù‰˘†‡Ï†‰Ê†≠†ø‰ÓÏ

ÆÌÈË˜‰

°ÌÈÈÂÁÓˆ†ÌÈÈÁ≠ÈÏÚ·†Ô‰†˙Â¯Ù

ÌÈ¯˙˙ÒÓ†ÌÈË˜‰†ÌÈ˜ÂÈ‰˘†‡È‰†ÍÎÏ†‰·ÈÒ‰

¨·˘Ú‰†˙‡†˙ÂÏÎÂ‡†˙Â¯Ù‰†¯˘‡ÎÂ†¨·˘Ú‰†ÍÂ˙·

ÆÌ‰Ï˘†ÌÈÙ¯ÂËÏ†ÌÈË˜‰†ÌÈ˜ÂÈ‰†˙‡†˙ÂÙ˘ÂÁ†Ô‰

˙ÂÙÂÚ‰† ¨ÌÈÙÂ˘Á† ÌÈË˜‰† ÌÈÈÁ‰≠ÈÏÚ·˘Î

Ì‰†Ê‡Â†¨˙ÂÏ˜·†Ì˙Â‡†˙Â‡¯Ï†ÌÈÏÂÎÈ†¨ÌÈÒ¯Â„‰

Æ¯˙ÂÈ†Ì‰Ó†ÌÈÙ¯ÂË

ÌÈ¯˜ÂÁ‰†Â‡ˆÈ†¨‰Ï‡‰†˙ÂÏ‡˘‰†˙‡†˜Â„·Ï†È„Î

˙Â¯Ù‰˘†È„Î†¨ÌÈÂ˘†ÌÈÁË˘†Â¯„È‚Â†˜¯‡Ù‰†Ï‡

ÆÌ‰ÈÏ‡†ÒÎÈ‰Ï†ÂÏÎÂÈ†‡Ï

ÌÈÁË˘·†˘È†ÌÈË˜†ÌÈ˜ÂÈ†‰ÓÎ†˜Â„·Ï†Âˆ¯†Ì‰

ÆÌ‰·† ˙ÂÚÂ¯† ˙Â¯Ù‰˘† ÌÈÁË˘† ˙ÓÂÚÏ† ¨‰Ï‡

ÆÌÈÓÒ¯ÎÓ†¯ÂÙÒÏ†ËÏÁÂ‰

ø‰Ï‡Î†ÌÈÈÁ≠ÈÏÚ·†ÌÈ¯ÙÂÒ†ÍÈ‡

ÔÈ‡†˙Â„ÂÎÏÓ‰† ¨‰‚‡„†Ï‡† Æ˙Â„ÂÎÏÓ†ÌÈ·ÈˆÓ

˙‡† ÌÈ¯ÙÂÒ˘† È¯Á‡† ÆÌÈÈÁ‰≠ÈÏÚ··† ˙ÂÚ‚ÂÙ

Æ„ÈÓ†Ì˙Â‡†ÌÈ¯¯Á˘Ó†¨ÌÈÈÁ‰≠ÈÏÚ·

Ì‰†¨˙Â„ÂÎÏÓ‰†˙‡†Â·Èˆ‰†ÌÈ¯˜ÂÁ‰˘†¯Á‡Ï

ÆÔ‰·†ÂÒÙ˙†ÌÈË˜†ÌÈÈÁ≠ÈÏÚ·†‰ÓÎ†Â˜„·

ÌÈÁË˘·† ÌÈË˜‰† ÌÈ˜ÂÈ‰† ¯ÙÒÓ˘† Â‡ˆÓ† Ì‰

Ì¯ÙÒÓÓ† ‰·¯‰·† ÔË˜† ‰È‰† ¨Ì‰·† ÂÚ¯† ˙Â¯Ù˘

ÆÌ‰ÈÏ‡†ÂÒÎ†‡Ï†˙Â¯Ù‰˘†˙ÂÓÂ˜Ó·

15

ÔˆÂ˜



-�"זהו,�נגמר�הטיול!"�עופר�הוריד�את�הילדים�בכניסה�לפארק.

"אני�מקווה�שנהניתם."

-�"מאוד!"�אמרה�נוגה.�ורוני�הוסיף:�"חבל�שלא�הבאנו�מצלמה."

-�"אז�תבואו�שוב�ותצלמו!"�קרא�עופר,�והתניע�את�הטנדר.

הטנדר�התרחק�והשאיר�אחריו�ענן�גדול�של�אבק.

-�"נבוא!"�צעק�רוני,�ונוגה�אמרה�לו:�"באמת�נבוא,�נכון?�היה�כיף!"

16

סיפור


