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 (ודותנק 80) הבנה והבעה –חלק ראשון 

 בחלק זה שני פרקים: פרק א: הבנת הנקרא, פרק ב: הבעה.

 ענו על כל השאלות לפי ההוראות בכל פרק.

 (ודותנק 55)הנקרא הבנת  – פרק א
 

 השאלות שאחריהם. כלראו אותם, וענו על בפרק זה שני טקסטים. ק  
 

 1טקסט 

 מתקרבות לעיר 1כשחיות הבר

 ענת ג'ורג'י*

בירושלים בערים:  ברחיות בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר  פסקה א

במודיעין קפצו  ,עשרות חזירי ברבחיפה מתהלכים , שפני הסלעמסתובבים 

, וברמת גן יש 3מקרוב להקות תניםאפשר לפגוש  בתל אביב ,2צבועיםלבקר 

לדברי כבר מי שמשאיר להם קערות עם מים ומזון כאילו היו חתולי רחוב. 

נובעת מהרחבת הפיתוח האחראים בחברה להגנת הטבע, התופעה הזאת 

 חיו אשרו ,בנייניםבלי  פתוחיםי והבנייה במקומות שהיו פעם שטחים עירונה

 בעלי חיים. כתוצאה מהתרחבות הערים הצטמצמו שטחי הטבע שלהם. בהם

, וכך לחפש פתרונות אחרים היו צריכיםאת הבית שלהם ו איבדו בעלי החיים

 .םלבני האדיותר התקרבו 

אל הערים. סיבה הבר חיות ק צמצום השטחים הפתוחים הביא את אבל לא ר  פסקה ב

בכל מקום יש ברחובות ובפארקים.  המלאיםלכך קשורה לפחי הזבל  נוספת

 מצוא. וכך, במקום לעבוד קשה כדי להופך להיות מזון זמין לחיותש, רב זבל

לפח הקרוב אליהן ונהנות מארוחה מפנקת ללא  מגיעות, החיות פשוט מזון

בפינת הרחוב לחתולים  משאירים אנשיםהגבלה וללא מאמץ. גם האוכל ש

 חיות.  מושך אליו

, כלומר שלוש אחר שלוש המ"מים של החיות חיפושה הואההסבר לתופעה "  פסקה ג

להגנת  חברהמנהלת ב", מסכמת 4חסהמים ומזון, מ המילים הפותחות במ"ם:

"ככל שנמשיך לספק לבעלי החיים את שלושת הדברים האלה, לדבריה, הטבע. 

                                                           
 
איך לצאת מהשכונה החדשה עם כל כך מעט כבישים? את הדיירים מעסיק מטרד  (.2021מעובד על פי ג'ורג'י, ע' )*

 .2021בדצמבר  31 מארקר-דה, TheMarker. אוחזר מאתר אחר
  .שחיים בבתים של בני האדםבניגוד לבעלי חיים  אדםעל ידי ה מטופלו ואינ טבעשנמצא ב בעל חיים  –חיית בר 1
 .בעל חיים טורף דמוי חתול –צבוע  2
 .בעל חיים טורף ממשפחת הכלביים –תן  3
 .מקום להתחבא ולהסתתר בו –מחסה  4

https://www.haaretz.co.il/nature/.premium-MAGAZINE-1.8569303
https://www.haaretz.co.il/nature/.premium-MAGAZINE-1.8569303
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%91%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%91%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%9D
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כך הם יגיעו אלינו יותר ונראה תופעות כמו חזירי הבר בחיפה גם בערים 

אנחנו מביאים את החיות אלינו ואז מחפשים דרכים להרחיק אותן . אחרות

 ."מאיתנו

יש חיות  בין בני האדם לחיות משפיע על שני הצדדים. המרחק צמצום פסקה ד

ולפצוע  בני אדםות לתקוף יכולויש חיות ש לבני האדם שמעבירות מחלות

מצד שני, הפגיעה  .בתושב חיפה ופצע אותו שפגעחזיר בר  כך שמענו על .אותם

תרגל למציאות מצליחות להלא כל החיות ו ,בחיות קשה לא פחותשל האדם 

או הפסולת שברחובות מן  ורעלוהש לאחר ותעלמנ חיותמה חלק .החדשה

 .בכבישיםלאחר שנדרסו 

 .רכבתהכבישים ומסילות יגדל גם מספר ה , וכךבעתיד תמשיך ותגדלהבנייה   פסקה ה

אם לא . עוד ועוד פסולת תהיהובכל מקום השטחים הפתוחים יצטמצמו, 

ברחוב לצד תנים וחזירי  יםהולככבר עכשיו, נמצא את עצמנו נפתור את הבעיה 

 .לפגיעה קשה בחיות בר אחרות גרוםונפחד, בר רעבים וחסרי 

 חיק את בעלי החייםלהר ךצרי לדעת אנשי רשות הטבע,אז מה אפשר לעשות?   פסקה ו

 תת קנסלו הציבורי אזור, לאסור השלכת פסולת בניקיוןהעל  ולשמורעיר מה

דוגמה  .שמאכיל חתולי רחובלמי מי שיעשה זאת, כמו גם ל אלפי שקליםשל 

. עם התנים בפארק הירקון ת תל אביב שמתמודדתילכך היא פעולתה של עירי

לתנים ו, חשכהלפני ה את הפסולת בפארק ה התחילו לאסוףיעובדי העירי

 .הם חוזרים לשטחים הטבעיים שלהםאז ו ,בערב אין מה לאכול יוצאיםש

גור היטב ססלק את האשפה מהרחובות, לל –פעולות כמה צריך לעשות עוד   פסקה ז

לבין בנייה של  טבעהשטחי יחס נכון בין ולשמור על  את פחי הזבל הציבוריים

אבל זה לא  לעשות זאת,יש ערים, כמו תל אביב, שכבר החלו . בתי מגורים

 בצורה בכל הארץ שהפעולות האלה יצליחו חייבים לעשות אותןכדי מספיק. 

בית ה. רק כך נוכל לאפשר לחיות לשמור על תחת פיקוחונת , מתוכנתמסודר

  .שלנו מהביתולהרחיק אותן  שלהן
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 שאלותה

 נקודות( 3) ?בעיר בר חיות ויותר יותר היוםמדוע אפשר לראות   ,א הפסק פי על .1

  שהם חיים בההטבעית כי בעלי החיים אוהבים את הסביבה. 

 כי בעלי החיים מעדיפים להתקרב לבני האדם בעיר מאשר לחיות בטבע. 

  שהם חיים בההטבעית סביבה רגילים לכי בעלי החיים לא. 

 כי בעלי החיים הגיעו לעיר בגלל הבנייה וצמצום שטחי המחייה שלהם.  

 

 נקודות( 4)  .ב פסקהעל פי  ,לכניסתן של חיות הבר לעריםיינו סיבה נוספת צ   .2

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 נקודות( 4)       ."לחיות זמין מזוןהופך להיות כתוב " ב בפסקה .3

 ?במשפט זה "זמין מזון" צירוףמעות השמה מ

  במיוחדומזין מזון טעים. 

 מזון שאפשר להשיג אותו בקלות. 

 מזון שקשה להשיג אותו. 

 מזון שאוכלים אותו זמן רב. 

 

מזון  ,מים ן, אנחנו רוצים לתת לה)כמו כלב או חתול( בבית כשאנחנו מגדלים חיות .4

, ג פסקהפי  עלאותנו שלא נדאג כך לחיות הבר.  יםמזהיר מאמרב אבלומחסה. 

 נקודות( 5)      ?הבר לחיות כך לדאוג כדאי לא מדוע

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 נקודות( 5)   .באדם פוגעת החיה כיצד, ובחיה פוגע האדם כיצד, פסקה דפי  על .5

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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 הכותבת מביאה דוגמה. ו בפסקה .6

 נקודות( 3)       ?ו בפסקה הדוגמה מטרת מה .א

  הבר לפחי הזבל של הפארק העירוני. חיותלתאר את כניסת 

 פשר להרחיק את חיות הבר מהפארקים.להוכיח שא 

  להרחיק את חיות הבר מהפארקיםלהוכיח שאי אפשר. 

 .להסביר שצריך להתייחס לחיות הבר כמו לחתולי רחוב 

 

 מדוע? .ז וגם בפסקה ובפסקה  אביב גם־עירית תלהכותבת מזכירה את  .ב

  נקודות( 3)

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

ולהרחיק  שלהןבית הנוכל לאפשר לחיות לשמור על  כך"רק  נכתב פסקה זב .7

 נקודות( 4)        ?במשפט כךלמה הכוונה במילה  .אותן מזה שלנו"

  בכל הארץ הבנייהתכנון הפסולת וו הרחקת הזבל באמצעותרק 

  של בתים בכל הארץרבה האכלת החיות ובנייה  באמצעותרק 

  בעיר טיפול בבעיית האשפה ובפחי הזבל צעותמבארק 

  אל העיר הבית הטבעי שלהןן הרחקת החיות מ באמצעותרק 
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 2טקסט 

 מהטבע אל העיר

 *נעמי נתן

 , רחובות הערים התמלאו בחיות ברל נגיף הקורונהגלבבתים ב שנשארנובזמן   פסקה א

מעורר ברחוב חיות הבר  מפגש עם, צבועים, תנים ושפני סלע. החזירי בר –

, שאלנו ביוני 5־בכל שנה  תקייםמש הסביבה". לכבוד "יום איכות טרידפחד ומ

 הגורמים מנהל תחום טבע עירוני ב"חברה להגנת הטבע", מהם, את עמיר בלבן

 .ומה ניתן לעשות התופעה של הסכנותמהן , התופעל

 מה הם הגורמים לכניסה של חיות הבר לערים?

תים הוא ילעאך  ,הצומחוהחי על האדם משפיע על הסביבה שלו, על האקלים,   פסקה ב

הרגשנו כך במיוחד , היטב זאת מרגישים. אנו בצורה לא נכונה נוהג בטבע

 .רחובות הריקיםבתקופת הקורונה שבה נכנסו חיות בר רבות ל

ברעלים שונים כמו פלסטיק את סביבתם  מיםבצפיפות, מזה בני האדם חיים  פסקה ג

מתנהלים ברשלנות: בונים בכל  אנחנובבריאות.  יםופוגע 5וחומרי הדברה

, כבישיםמערכות גידול של חיות בר באמצעות  ופוגעים במקומות מקום

מאכילים , משליכים אשפה ללא אבחנהחשמל, ביוב ומים. כמו כן בני האדם 

 . כל הפעולות האלהלחיות לתחנות אכילה והופכים את מקומות האשפהחיות 

. חזירי הבר בחיפה ושפני הסלע גורמות להתפרצות של חיות אל סביבת האדם

 ו.בו אנחנו מנהלים את הסביבה שלנשאופן הם דוגמה לבירושלים 

 בכניסת חיות הבר לערים? הסכנהמהי 

 פיזי מפגשנוצר כשמתחילה  הבעיה .ללי חיות הבר אינן מסוכנות לנובאופן כ  פסקה ד

לחדר אשפה  כנסנש למשל, מפגש לא נעים בין מי. החיותלבין בני האדם  בין

מי שמתכנן  לכןותפיל אותו.  דחוףהיא ת .שבדיוק מבקרת שם חזירת ברבין ל

כדי לאכול את גיעו א יתפלא שחזירי הבר יחדרי אשפה שלא נסגרים, של

יכולים להדביק  הם, תניםו שפני סלעבמקרה אם נפגוש  כך גם .השאריות

  שונות. אותנו במחלות

 

                                                           
 2021ביוני  8 .דוקטורס". אוחזר מאתר פלישת חיות הבר –מהטבע אל העיר (. "2021)מעובד על פי נתן, נ'. * 

   .להגנה על צמחים מפני מזיקים ומחלותהמכילים רעלים חומרים  –חומרי הדברה  5
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 ?מה עושים

 םכללילקבוע יש  – ברמה הממשלתית. בשלוש רמות ההאל בעיותיש לטפל ב פסקה ה  

 שימוש בשטחים טבעיים, לצמצם את הולפיתוח שלהן ערים השונותתכנון הל

ברמה על שטחי הטבע עבור החיות וגם עבורנו.  למטרות בנייה ולשמור

ובעיקר  ,כבישיםוה מיםהת ולדאוג לכך שמערככל עיר צריכה  – העירונית

וברמה . ןאות תקןליש  – הן לא תקינותאם . ותתקינ יהיו ,פינוי הפסולת

 ה שלצריכצמצם לו ביבה נקייהעל ס לשמורחייב כל אחד מאיתנו  – האישית

 .שגורמים לפסולת רבהפעמיים( ־)כמו מוצרים חד מוצרים

שאלותה  

, אך לעתים הוא האדם משפיע על הסביבה שלו"טוען כי עמיר בלבן  ב בפסקה .8

 . "לא נכונהנוהג בטבע בצורה 

של האדם ביחס  להתנהגות לא נכונהשלוש דוגמאות  יאוהב ,ג פסקהעל פי 

 נקודות( 6.        )לסביבה שלו

 

(1) _____________________________________________________

_____________________________________________________ 

(2) _____________________________________________________

_____________________________________________________ 

(3) _____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 .משפטים ארבעה לפניכם. ""אנחנו מתנהלים ברשלנות: נכתב ג בפסקה .9

 נקודות( 3)         ?ברשלנות התנהלות מדגים מהמשפטים איזה

 אנחנו מקפידים על הסביבה שלנו ומבינים כל מה שאנחנו עושים. 

  נזק לסביבה מבלי להבין עד כמה אנחנו פוגעים בהאנחנו גורמים. 

  היטב ובונים בה בניינים רבים.אנחנו מנהלים את הסביבה שלנו 

  בסביבה שלנולמען חיות הבר גם למען עצמנו וגם פועלים אנחנו.  
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 נושא איךעל פי הטקסט,  .הסביבה איכות יום לקראת ייםהתק בטקסט הריאיון .10

 נקודות( 5)      ?הסביבה לאיכות קשור הבר חיות

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 דרכים שלושהאחרונה  פסקהבמפרט  ,בלבן עמיר, הטבע להגנת החברה מנהל .11

 נקודות( 3)      ? ה המטרה בציון דרכים אלהחיות הבר לעיר. מ כניסת את לעצור

 .ביותר הנכונהאת התשובה  קיפוה  

  את כניסת החיות עצורשרק שמירה על איכות הסביבה תלטעון. 

 העיריות להשוות בין האחריות של הממשלה ובין האחריות של. 

  היא של כולםלעיר החיות כניסת לעצור את להסביר שהאחריות. 

 וניתעירסביבה הלהבר חיות תאר את גודל הסכנה שבכניסת ל.  

 

מבין המילים  ביותר המתאימהאת ההשלמה  קיפוה   ,2 טקסטו 1 טקסטפי  על .12

 נקודות( 7.    )המודגשות

 

, בזמן האחרון מתרחבתהולכת ו העיר / טבעהחיות בר לשטחי  כניסתהתופעה של 

 בני האדם / בעלי החייםמהתנהגות בעיקר נובעת  התופעה. במיוחד בתקופת הקורונה

הם כך על ונוסף  ,שטחי הבנייה אתמרחיבים  / מצמצמיםהאנשים . ביחס לסביבה

 זאתה תופעהשל ההסכנה  / התועלתפסולת רבה בכל מקום.  משאירים / אוספים

שמירה ו ותקנסרק חוקים מסודרים בכל הארץ, חיות. בבני האדם וגם בגם  יא פגיעהה

את לצמצם /  להרחיבאת הנזקים של התופעה ולצמצם  / להרחיביוכלו  ניקיוןהעל 

 .אלולצד  אלו חיות הברו דםבני האשל של חיים משותפים האפשרות 
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 נקודות( 25) העהב – פרק ב

מילים  150תבו עליו חיבור בהיקף של שלפניכם, וכ   13-14בחרו את אחד מהנושאים 

  לפי ההוראות.

 לטיוטה. 12תוכלו להשתמש בעמוד . 11את החיבור בעמוד  ו: כתבשימו לב

 

 ניסויים בבעלי חיים .13

 ., ויש בזה פגיעה בהםניסויים ומחקרים רפואיים רבים נעשים על בעלי חיים

 .אפשר לפתח תרופות שמצילות חייםטוענים כי בכך  בעלי חייםבהתומכים בניסויים 

 ת דבריכם.ונמקו אבשאלה זו ביעו את דעתכם ה  

 :או

 לדבר בעברית .14

 רק בבית הספר לדבר צריכים החדשיםשהתלמידים העולים  שאומריםמורים  יש

את דבריכם. אתם  מקונ  ו בנושא דעתכם ביעו אתה  . בהפסקה וגם בשיעור גם, עבריתב

 .שלכם האישי הניסיון מן חוויות לשתף יכולים
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 חיבור

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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 טיוטה

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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 (נקודות 20) לשון: חלק שני

 (נקודות 4 שאלה לכל) 51-19השאלות  כלענו על 

 

את הצורה  קיפוה  צורות של שם המספר.  שתיבמשפטים שלפניכם מודגשות  .15

 במשפט.הנכונה על פי הקשרה 

  סוגים של ציפורים  שים וחמשישים וחמישה / שישכיום יש בישראל רק

 ועופות. 

  תחנות מעבר  עשרים ואחת / עשרים ואחדרשות הטבע והגנים מפעילה

 לטיפול ראשוני בחיות בר פגועות.

  לחיות בראחד /אחת בישראל יש בית חולים. 

  רופאים וטרינרים. שלוש / שלושהבבית החולים לחיות הבר עובדים 

 

את הפעלים החסרים על פי שמות הפועל  שלימוה  במשפטים שלפניכם  .16

 שבסוגריים.

 ( לטפלבית החולים לחיות הבר__________ )___  בבעלי חיים אחרי

 אותם פצועים בטבע.____( __________למצואשאנשים )

 לטבע ( לחזור__)____________בעלי החיים מטרת בית החולים היא ש

 .פוליבסיום הט

  מוזמן.( להתנדב למען החיות, לרצות_)_____מי ש_________כל 

 

  .האפשרויותשתי בתשובה הנכונה מבין  בחרושלפניכם משפטים ב .17

 

 טבע לפיתוח ה ים / האחרונותהאחרונבשנים  תעיריית תל אביב פועל

 .עירוניה

  לשמירה על הטבע תורמים / תורםניקיון של הגנים הציבוריים. 

  ממנו / ממנהיוכלו ליהנות  , כולםנקייהתהיה כשהסביבה. 

  עצי הפרי / העצי פריאוהבות לאכול מן הפירות של  שבעירהחיות. 
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 .תבו את מילת היחס שבסוגריים בצורתה הנכונהכ  במשפטים שלפניכם  .18

 את(אל תאכילו  , בבקשהתפגשו בעלי חיים בטבע אם( ____________! 

  יד(־)עללפח האשפה ולא  יש לזרוקאת שאריות המזון ____________! 

  סביבה נעימה לחיות _______ )ל(אנחנו שומרים על הטבע כדי שתהיה _

 .__________ )ב(

 

 : מילות הקישור מן הרשימהאת  ימושלה   שלפניכםבמשפטים . א .19

 אצל  , יכ  לכן,   בגלל,   , מוכ

  אותו.מרגיע הוא __________של האדם הטוב הכלב נחשב לידידו  

 אנשים מרגישים בטוחים איתם_________ ,הכלבים שומרים על הבית . 

  נעזרים בכלבים גם אנשים עיוורים שלא יכולים לראות___________ 

 . בבית וברחובלבד שלהם להסתדר  הקושי

 

 את מילת הקישור המתאימה. קיפוה   שלפניכם במשפט .ב

 היתרונות של הכלבים יש אנשים שאינם אוהבים כלבים. אבל /למרות  / כמו

 

 

 ! ה ח ל צ ה ב
 .זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

 .משרד החינוךאין להעתיק או לפרסם אלא ברשות 


