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  ֲעלִילוֹן )קוִֹמיְקס(

 ִעברו לחוברת השאלות וענו על השאלות
בעמודים 6–7.

ִעְצרּו!

בועז חזר הביתה מבית הספר וראה 
ציפור בחצר ביתו, מאחורי עציץ גדול.

בועז נכנס לביתו במהירות וסיפר 
לאחותו גלי על הציפור הפצועה שמצא.

בועז התקרב לציפור בזהירות. היא 
נראתה פצועה.

גלי, אנחנו חייבים לעזור 
לציפור שמצאתי!

נכון, בועז. אני מייד מחפשת מידע 
ֶתת )ִאינְֶטְרנֶט(. כתבתי   בִמְרֶשׁ

“מה עושים כשמוצאים ציפור פצועה?”

מה זה?
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  ההנחיות שמצאו בועז וגלי במרשתת )אינטרנט(

מה עושים כשמוצאים חיה פצועה?

אם אתם מתחת לגיל 18, 
ֵהיָעזְרּו באדם מבוגר.

אסור לתת מזון או 
מים לחיה הפצועה.

מעובד על פי: רשות הטבע והגנים, אתר האינטרנט

 ִעברו לחוברת השאלות וענו על השאלות
בעמודים 8–10.

ִעְצרּו!

מתקשרים לְמוֵֹקד הטלפון להצלת חיות בר 3639* ומודיעים   .1
שמצאתם חיה פצועה.

מחפשים קופסת קרטון בגודל מתאים כדי להניח את החיה   .2
בתוכה.

ּפַָריִים כדי שייכנס אוויר  ְמחוְֹרִרים כמה חורים בקופסה בעזרת ִמְסְ  .3
לקופסה. 

מניחים פיסת בד בתחתית הקופסה כדי שיהיה נוח לחיה.  .4

מכניסים את החיה הפצועה לקופסת הקרטון בזהירות.  .5

מניחים את הקופסה במקום שקט ונעים.  .6

שוטפים את הידיים היטב.   .7

החיה הפצועה צריכה להגיע לבית החולים לחיות בר, הנמצא   .8
בספארי ברמת גן.

אם אתם יכולים, הביאו את החיה לשער בית החולים לחיות בר.  
אם אינכם יכולים לעשות זאת, ישלחו אליכם מתנדבים מהמוקד   

להצלת חיות בר, והם יאספו את החיה.

www.whattodo.co.il/animals
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  מכתבים

מאת: בועז וגלי

אל: בית החולים לחיות בר 

נושא: הציפור הפצועה מחולון

תאריך: יום ראשון, 13 בספטמבר 2020, כ"ד באלול תש"ף, שעה 16:05

שלום,

לפני כמה ימים מצאנו ציפור פצועה, וִּמְתנֶַדבֶת לקחה אותה אליכם.

מה קרה לציפור? כמה ימים היא תהיה בבית החולים?

אנחנו מקווים שהיא תחלים.

תודה,

בועז וגלי

המכתב ששלחו בועז וגלי לצוות בית החולים לחיות בר  

שלח
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מאת: בית החולים לחיות בר

אל: בועז וגלי 

נושא: הציפור הפצועה מחולון

תאריך: יום ראשון, 13 בספטמבר 2020, כ"ד באלול תש"ף, שעה 19:10

בועז וגלי, שלום רב, 

אנחנו מודים לכם מקרב לב. בִּזְכוְּתכֶם הגיעה הציפור לבית החולים, 
ואנחנו מטפלים בה היטב.

הציפור שמצאתם היא מסוג קוקייה.

בֶר בכנף שלה ופגיעה  רופא החיות בדק את הקוקייה היטב וגילה ׁשֶ
קלה בעין שלה. הוא נתן לה תרופות נגד כאבים וטיפות עיניים. לאחר 
מכן חבש הצוות הרפואי את הכנף של הקוקייה כדי שלא תזוז הכנף 

ממקומה. השבר בכנף אינו חמור, ואנחנו מקווים שהקוקייה תוכל לעוף 
שוב.

כרגע הקוקייה אינה אוכלת בכוחות עצמה. אנחנו מאכילים אותה כדי 
שתתחזק ותחזור למסלול הנדידה שלה לכיוון אפריקה.

אנחנו מודים לכם שוב על העזרה לקוקייה ומקווים שהיא תוכל לשוב 
לטבע בקרוב.

בברכה,

יואב בשם צוות בית החולים לחיות בר

מכתב התשובה ששלח צוות בית החולים לחיות בר לבועז וגלי

שלח

 ִעברו לחוברת השאלות וענו על השאלות
בעמודים 11–14.

ִעְצרּו!
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בחדר הקטן והפשוט, ליד השולחן, ישב דן וקרא עיתון. אשתו דולי ישבה בכיסא 
נדנדה קרוב לתנור וסרגה. לפתע שמעה דולי רעש מוזר מבחוץ. היא הפסיקה 
חשבה  הזה?"  הרעש  "מה  לשמוע.  לְֵהיִטיב  כדי  נשימתה  את  ועצרה  לסרוג 
רוּׁש התריס שלא חוּבַּר היטב,  לעצמה. חוץ מַרַחׁש הפחמים באש התנור, מִרׁשְ

ומהגשם שנִיַתךְ בחוץ, נשמע עוד איזה רעש... אולי היא רק מדמיינת.

"דן, משהו קורה שם בחוץ," אמרה דולי בדאגה.

כַת הלילה, נֱֶאָחזִים זה בזה מול הרוח והגשם. הם  שניהם מיהרו לצאת אל ֶחְשׁ
ירדו בשביל הצר לִגְַדת הנהר לא הרחק מביתם. דולי האירה את הדרך בפנס, 

ולפתע ראתה כלבה שוכבת בתוך שלולית בוץ.

"תראה את הכלבה המסכנה!" קראה דולי בפליאה. "מי היה יכול לעשות זאת? 
להשאיר כך כלבה בחוץ בלילה שכזה?"

דן התכופף והתבונן בכלבה. "היא אינה פצועה, אבל היא נראית עייפה כל כך! 
יׁשוּת היא אינה יכולה ללכת," אמר. "דולי, חייבים לעזור לה. ניקח אותה  מרוב ְתׁשִ

אלינו הביתה."

דן הרים את הכלבה והחל ללכת בשביל בחזרה לביתם. דולי הלכה אחריו, בידה 
האחת אחזה בצעיפה כדי שלא יתעופף בסערה, ובידה השנייה האירה לו את 

הדרך בפנס.

"לך לאט, דן, היזהר שלא תיפול," אמרה. "אה, כלבה מסכנה!"

דולי רצה לפניו ומיהרה לפתוח את דלת ביתם. דן נכנס פנימה כשהוא נושם 
מול  המרבד  על  בזהירות  אותה  השכיבו  שניהם  בזרועותיו.  והכלבה  בכבדות 

התנור החם והביטו בה בדאגה בעת ששכבה בעיניים עצומות.
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  קטע מהספר ״לָסי חוזרת הביתה״

נַייט. בספר  לפניכם קטע מהספר "לָסי חוזרת הביתה" מאת אריק 
מסופר על לסי, כלבתו של הילד ג'ו, ועל אירועים שקרו לה. 

והם  רב,  כסף  היה  לא  משפחתו  לבני  אך  מאוד,  לסי  את  אהב  ג'ו 
נאלצו למכור אותה. לסי הגיעה למשפחה חדשה במקום רחוק. היא 
התגעגעה לג'ו והחליטה לצאת למסע כדי לחזור אליו. בדרך נתקלה 
לסי בקשיים רבים, אך היא נתקלה גם באנשים טובים כפי שמסופר 

בקטע שלפניכם.
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 ִעברו לחוברת השאלות וענו על השאלות
בעמודים 15–20.

"אני מפקפק אם תחיה עד הבוקר," אמר דן.

"לפחות ננסה לעזור לה," ענתה לו דולי בקול רך, "ַהבֵּט איך היא רועדת." 

דולי מיהרה למטבח כדי להביא סיר קטן שבו חלב חם. היה זה מעט החלב 
שנותר בביתם. "אולי נוכל להאכיל אותה, דן, אבל איך נעשה זאת?"

של  ריחו  אותה.  עטפה  שלווה  של  ְתחוּׁשָה  תנועה.  ללא  שכבה  לסי  הכלבה 
המקום הזה היה טוב בעיניה, ריח של עשן פחמים מעורב בריחו של לחם אפוי. 
הידיים שנגעו בה ליטפו אותה והרגיעו את שריריה הכואבים. היא הרגישה איך 
ומכניסים כפית של חלב חם לתוך פיה. היא לגמה מעט.  מרימים את ראשה 
יָה ִמַתְרֵדָמָתם. לסי שכבה בשקט,  החמימות חדרה לעצמותיה ועוררה את חוּׁשֶ

והחלב שניתן לה התחיל לטפטף מפיה על המרבד.

"אתה חושב שהיא עומדת למות, דן?" שאלה דולי בדאגה. "היא אינה בולעת 
מאומה."

"איני יודע, יקירתי. עשינו כמיטב יכולתנו, ועכשיו עלינו לתת לה מנוחה."
דולי התבוננה בלסי.

"אני חושבת שאישאר איתה הלילה."
"לא, דולי, עשית כל מה שביכולתך."

"אולי היא תזדקק לעזרה. כלבה חמודה שכזאת."
דולי התיישבה בכיסא הנדנדה והתכוננה לקראת לילה ללא שינה.

***
שעבר  כחלום  היה  הסופה  וזֵכֶר  חלף,  שבוע 
על  שכבה  לסי  בחיבה.  בלסי  הביטה  דולי  מזמן. 
המרבד בתנוחת אריה, ראשה היה מוָּרם, אוזניה 
ופרוותה הייתה בוהקת. היא הייתה  היו זקופות, 
שמחה. לא היה דרוש לה דבר, חוץ מקצת חמימות, 

מעט אוכל ומישהו שיהיה טוב אליה.

 על פי: אריק נייט, תרגום: אלה אמיתן, לסי חוזרת הביתה, 1974, עמ' 108–115. 
© הוצאת אחיאסף.
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ִעְצרּו!
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כל הזכויות שמורות למדינת ישראל, משרד החינוך, ראמ"ה. השימוש במסמך זה, לרבות 
הפריטים שבו, מוגבל למטרות לימוד אישיות בלבד או להוראה ולבחינה על ידי מוסד 
זכויות השימוש אינן  חינוך בלבד, לפי הרשאה מפורשת למוסד חינוך באתר ראמ"ה. 
ניתנות להעברה. חל איסור מפורש לכל שימוש מסחרי וכן לכל מטרה אחרת שאינה 
ליצור  רישיון,  להנפיק  לפרסם,  לשכפל,  להציג,  לעבד,  להפיץ,  להעתיק,  אין  מסחרית. 
עבודות נגזרות בין על ידי המשתמש ובין באמצעות אחר לכל מטרה או למכור פריט 
זה. תוכן המבחנים,  מפרטי המידע, התוכן, המוצרים או השירותים שמקורם במסמך 
לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, גרפיקה וכל חומר אחר המוכל במסמך זה, מוגן על ידי 
זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרות, ועל פי כל דין; 

כל זכות שאינה ניתנת במסמך זה במפורש, דינה כזכות שמורה.
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