Lecture du texte : http://www.morim.com/kelev.mp3

הילדי רוצי לאמ כלב

יש לחשוב הרבה לפני שמכניסי כלב לבית .זו אחריות גדולה לגדל
כלב :לנקות אחריו ,לטפל בו ,להוציא עליו כספי ,ולמרבה הצער,
להיפרד ממנו .הוא חי בסביבות עשר עד שתי עשרה שני
בממוצע.
כלבי ה שמחה גדולה .ה ידידותיי ,מלאי אהבה ,מביאי את
בעל הכלב לפעילות גופנית ולהרגשה שהוא לא לבד.
יש לחנ את הילדי להיות שותפי מלאי להורי בגידולו של
הכלב ובהחזקתו .הדבר יגרו לילדי סיפוק והרגשה טובה .ילדי
צריכי לדעת שכלב הוא כמו תינוק שיש להיות בחברתו ,להוציאו
מספר פעמי ביו החוצה ,לדאוג לו לאוכל ולשתיה ,וכשצרי,
לקחת אותו לווטרינר.
חשוב להתאי את הכלב לאפשרויות של הבית המאמ :שטח
הבית ,שכני ,פרטיות ,כדי ששני הצדדי ,האד והכלב ,יהיו
מאושרי.
כיו ,כלב שבעליו עזבו אותו ,נכלא במקו סגור כמו בעירייה או
"צער בעלי חיי" .הכלב נשאר ש כמה זמ ,ובמש זמ זה
הבעלי או משפחה חדשה יכולי לקחת אותו לבית .א איש לא
לוקח אותו הוא מומת בסו התקופה הזו .כלב מאומ זוכה לא רק
לבית אלא ג לחיי.
מומל ג לקחת גור ,כי הוא נקשר יותר לבעלי .רצוי לקחת
נקבה כי היא נוחה יותר לגידול .צרי לדאוג שהכלב לא יסתב
בנשיכות ובמריבות ע כלבי אחרי ,כ שלא יהיו בעיות ע
עובדי העירייה והשכני.
על פי עמית יובל ,שער למתחיל25.11.03 ,
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ַה ְָלִדי רִצי ְלַא ֵ ֶֶלב

4ב ַהְר ֵ0ה ִלְפֵני ְֶ3ַ 4כ ִניִסי ֶֶ2לב ַל ִַ 0ית .זַ +אֲחָרי-ת ְ,דָ+לה ְלַגֵ&ל
ֵיַ 4לְח ֹ
ֶֶ2לבְ :לַנ+8ת ַאֲחָריוְ ,לַט ֵ7ל ְ ,+0להִ+ציא ָעָליו ְָ2סִפיְ- ,לַמְר ֵ0ה ַה ַַ6ער,
ְלִה ֵָ7רד ִמ ֶ .-<3ה-א ַחי ְִ0סִביב+ת ֶע ֶ:ר ַעד ְ;ֵ 4י ֶע ְֵ:רה ִָ 4ני ְִ0מ9מ ָ6ע.
ְָ2לִבי ֵה ְִ:מָחה ְ,דָ+להֵ .ה ְיִדידִ-ת ִ=יַ ,מְלֵאי ַאֲהָבהְ ,מִביִאי ֶאת
ַַ0על ַה ֶֶ2לב ִלְפִעיל-ת ָ-,פ ִנית ְוַלַהְרָ4ָ ,ה ֶ4ה-א לֹא ְלַבד.
ֵיְ 4לַחֵ<ְ ֶאת ַה ְ=ָלִדי ִלְהי+ת ִ;ָ 49פי ְמֵלִאי ַלהִ+רי ְִ 0ג&-ל4ֶ +ל
ַה ֶֶ2לב ְ-בַהְחָזָקתַ .+הָ&ָבר ִי ְגֹר ַל ְ=ָלִדי ִס-7ק ְוַהְרָ4ָ ,ה טָ+בהְ .יָלִדי
ְצִריִכי ָלַדַעת ֶֶ2ֶ 4לב ה-א ְ2מ;ִ +ינ+ק ִֶ 4=ֵ4לְהי+ת ְֶ0חְבָרתְ ,+להִ+ציא+
אג לְ +לאֵ+כל ְוִל ְִ4תָ=הְ- ,כ ִֶ6ָ 4ריְ,
ִמְס ָ7ר ְָ7עִמי ְ0יַ +החָ-צהִ ,לְד ֹ
ָלַקַחת א+תַ +לֶֶ-טִריָנר.
ָח-4ב ְלַהְתִאי ֶאת ַה ֶֶ2לב ָלֶאְפ ָ94ר=+ת ֶ4ל ַה ִַ 0ית ַה ְַ3א ֵַ4ֶ :3טח
ַה ִַ 0יתֵ4ְ ,כ ִניָ7ְ ,רִט=-תֵ2ְ ,די ֵֶ>ְ 4ני ַה ְָ6דִדיָ ,הָאָד ְוַה ֶֶ2לבִ ,יְהי-
ְמ9א ָ>ִרי.
ֶַ2ֶ ,+=2לב ֶָ0ְ 4עָליו ָעְזב -א+תִ ,+נְכָלא ְָ0מקָ +סג-ר ְ2מִ0ְ +עיִרָ=ה א+
"ַצַער ֲַ0עֵלי ַח ִ=י"ַ .ה ֶֶ2לב ִנ ְַ4אר ָ3ָ 2ַ 4ה ְזַמְ- ,בֶמ ְֶ ְ4זַמ ֶזה
ַה ְָ0עִלי אִ +מ ְָ7ָ 4חה ֲחָד ָ4ה ְיכִ+לי ָלַקַחת א+תְ +לֵביָתִ .א ִאי 4לֹא
לֵ+קַח א+ת +ה-א מָ-מת ְ0סַ +ה ְ;קָ-פה ַה?ֶ2ֶ .+לב ְמ9א ָ 3זֶ+כה לֹא ַרק
ְלַב ִית ֶא ָ@א ְַ ,לָחַי ִי.
9מְמָל ַָ ,לַקַחת -,ר2ִ ,י ה-א ִנ ְק ַ4ר יֵ+תר ַל ְָ0עִליָ .רצ-י ָלַקַחת ְנֵקָבה
אג ֶַ4ה ֶֶ2לב לֹא ִיְס ַ; ְֵ 0ִ ְ0נ ִ4יכ+ת
ִ2י ִהיא נָ+חה יֵ+תר ְל ִג&-לָ .צִריְ ִלְד ֹ
ִבְמִריב+ת ִע ְָ2לִבי ֲאֵחִריֹ@4ֶ ְ2ָ ,א ִיְהיָ0ְ -עי+ת ִע עְ+בֵדיָהִעיִרָ=ה ְוַה ְ>ֵכ ִני.
ַעל ִ7י ָעִמית יֵ+בלַ4ַ ,ער ְלַמְתִחיל25.11.03 ,
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פעלי
Traduction
faire entrer
élever
nettoyer
faire sortir
se séparer
éduquer
amener
être détenu
provoquer
s'inquiéter
convenir
être attaché à
se compliquer

שורש
מכניס
גדל
מנקה
מוציא
נפרד
מחנ
מביא
נכלא
גור
דואג
מתאי
נקשר
מסתב

 עברA הוא
הכניס
גדל
ניקה
הוציא
נפרד
חינ
הביא
נכלא
גר
דאג
התאי
נקשר
הסתב

בניי
הפעיל
פעל
פיעל
הפעיל
נפעל
פיעל
הפעיל
נפעל
פעל
פעל
הפעיל
נפעל
התפעל

ש הפועל
להכניס
לגדל
לנקות
להוציא
Aלהיפרד מ
לחנ
Aלהביא ל
להיכלא
לגרו
Aלדאוג ל
להתאי
Aלהיקשר ל
להסתב

Vocabulaire
responsabilité
malheureusement
environ
en moyenne
convivial
activité physique
sensation; sentiment
partenaire
satisfaction
en sa compagnie
possibilité
personne qui adopte
vie privée

אחריות
למרבה הצער
בסביבות
בממוצע
ידידותי
פעילות גופנית
הרגשה
 שותפי, שות
סיפוק
בחברתו
אפשרות
מאמ
פרטיות
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מאושר
מומת
תקופה
מאומ
מומל
גור
רצוי
נוחה
גידול
נשיכה ,נשיכות
מריבה ,מריבות
שכ ,שכני

heureux
euthanasié
période
il est adopté
il est conseillé
chiot
il est préférable
facile, pratique
élevage
morsure
dispute
voisin

שאלות על הטקסט
 .1כתוב שני דברי שצרי לעשות מגדל כלב.
א_______________________________________________________ .
ב_______________________________________________________ .
 .2כתוב שלושה יתרונות בגידול כלב.
א_______________________________________________________ .
ב_______________________________________________________ .
ג_______________________________________________________ .
 .3חשוב להתאי את הכלב לאפשרויות הבית המאמ.
כתוב שני דברי חשובי לכלב בבית המאמ.
א_______________________________________________________ .
ב_______________________________________________________ .
ְ .4לַמה זוכה כלב שנלקח לבית מאמ?
_______________________________________________________
________________________________________________________
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