
בעייה - הציפורים אוכלות את הדגים

בכל שנה, מיליוני ציפורים נודדות מאירופה לאפריקה. 
בדרך הציפורים עוצרות בישראל כדי לאכול ולנוח. הן 
עושות זאת באיזור הכינרת. ישראלים רבים נוסעים לאיזור 
הכינרת כדי לראות את אלפי הציפורים היפות. אולם, 
הציפורים האלה גורמות גם לבעיות. הן מגיעות לבריכות 
הדגים שיש בקיבוצים באזור, ואוכלות את הדגים שיש בהן. 
בבריכות מגדלים דגי מאכל שמיועדים למכירה בכל הארץ. 
בעלי הבריכות מגרשים את הציפורים ולפעמים הם הורגים 

כמה מהן. אבל זה לא פותר את הבעייה.
השנה, משרד החקלאות מצא פתרון לבעייה - תחנות אוכל 
מיוחדות שבהן מחלקים לציפורים אוכל. כך הציפורים 
מוותרות על בריכות הדגים ומגיעות לאכול רק בתחנות 

האוכל.
''עכשיו כולם מרוצים'', אומרים במשרד החקלאות. 
''הציפורים שבעות, בעלי הבריכות לא סובלים יותר, 
והישראלים באים לראות את הציפורים היפות בתחנות 

האוכל''.
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ִ ּצ ּפ ֹוִרים א ֹוְכל ֹות ֶאת ַהָ ּדִגים ְ ּבָעָיה - ַה

ַ ּבֶ ּדֶרְך  ָ ּפה ְלַאְפִריָקה.  ָ ׁשָנה, ִמיְלי ֹוֵני ִצ ּפ ֹוִרים נ ֹוְדד ֹות ֵמֵאיר ֹו ְ ּבָכל 
ֹכל ְוָלנ ּוַח. ֵהן ע ֹו ׂש ֹות ֹזאת  ְ ּכֵדי ֶלֱא ְ ׂשָרֵאל  ְ ּבִי ִ ּצ ּפ ֹוִרים ע ֹוְצר ֹות  ַה
ְ ּכֵדי  ִ ּכֶ ּנֶרת  ִ ּבים נ ֹוְסִעים ְלֵאז ֹור ַה ְ ׂשְרֵאִלים ַר ִ ּכֶ ּנֶרת. ִי ְ ּבֵאז ֹור ַה
ֶ ּלה  ִ ּצ ּפ ֹוִרים ָהֵא ִ ּצ ּפ ֹוִרים ַהָ ּיפ ֹות. א ּוָלם, ַה ִלְרא ֹות ֶאת ַאְלֵפי ַה
ֶ ׁשֵ ּי ׁש  ִ ּגיע ֹות ִלְבֵרכ ֹות ַהָ ּדִגים   ּג ֹוְרמ ֹות ַ ּגם ִלְבָעי ֹות. ֵהן ַמ
ְ ּבֵרכ ֹות  ַ ּב ָ ּבֶהן.  ֶ ׁשֵ ּי ׁש  ָ ּבֵאז ֹור, ְוא ֹוְכל ֹות ֶאת ַהָ ּדִגים  ִ ּק ּב ּוִצים  ַ ּב
ַ ּבֲעֵלי  ֹכל ָהָאֶרץ.  ְ ּב ְ ּמֹיָעִדים ִלְמִכיָרה  ֶ ׁש ְ ּדֵגי ַמֲאָכל  ְ ּדִלים  ְמַג
ָ ּמה  ַ ּכ ִ ּצ ּפ ֹוִרים ְוִלְפָעִמים ֵהם ה ֹוְרִגים  ִ ׁשים ֶאת ַה ְ ּבֵרכ ֹות ְמָגְר ַה

ְ ּבָעָיה. ֵמֶהן. ֲאָבל ֶזה לֹא  ּפ ֹוֵתר ֶאת ַה
ֹאֶכל  ַ ּתֲחנ ֹות  ְ ּבָעָיה -  ִ ּפְתר ֹון ַל ְ ׂשַרד ַהַחְקָלא ּות ָמָצא  ָ  ּׁשָנה, ִמ ַה
ְ ּתר ֹות  ִ ּצ ּפ ֹוִרים ְמַו ָ ּכְך ַה ֹאֶכל.  ִ ּצ ּפ ֹוִרים  ְ ּלִקים ַל ָ ּבֶהן ְמַח ֶ ׁש ְמֻיָחד ֹות 

ְ ּבַתֲחנ ֹות ָהא ֹוֵכל. ֹכל ַרק  ִ ּגיע ֹות ֶלֱא ְ ּבֵרכ ֹות ַהָ ּדִגים  ּוַמ ַעל 
ְ ׂשָרד ַהַחְקָלא ּות.  ְ ּבִמ ִ ּצים'', א ֹוְמִרים  ָ ּלם ְמֻר ָ ׁשו ֻ ּכ ''ַעְכ
ְ ּבֵרכ ֹות לֹא ס ֹוְבִלים י ֹוֵתר,  ַ ּבֲעֵלי ַה ְ ׂשֵבע ֹות,  ִ ּצ ּפ ֹוִרים  ''ַה
ְ ּבַתֲחנ ֹות  ִ ּצ ּפ ֹוִרים ַהָ ּיפ ֹות  ָ ּבִאים ִלְרא ֹות ֶאת ַה ְ ׂשְרֵאִלים  ִ ּי ְוַה

ֹאֶכל''. ָה
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הפעלים

Traductionהוא - הווההוא - עברבנייןשם הפועל

se reposerנחנחפעללנוח

provoquerגורםגרםפעללגרום ל..

arrêterעצרעוצרפעללעצור

cultiver, éleverמגדלגידלפיעללגדל

font fuirמגרשגירשפיעללגרש

tuerהורגהרגפעללהרוג

distribuerמחלקחילקפיעללחלק

céderמוותרויתרפיעללוותר

souffrirסובלסבלפעללסבול

Vocabulaire

problème בעייה

oiseaux ציפורים

poissons דגים

surtout בעיקר

piscines בריכות

destinés מיועדים

ministère de l'agriculture משרד החקלאות

stations תחנות

satisfaits מרוצים

שאלות

1. מה הבעייה שבטקסט הזה ? 

2. איך משרד החקלאות פתר את הבעייה ?   
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3. מאין באות הציפורים ולאן הן הולכות ? 

4. מתי נודדות הציפורים ? 

5. מה מחלקים החקלאים לציפורים ? 
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