
הֹוִרים ִויָלִדים ְיָקִרים,

ֶקר, ם, ָלֵצאת ְלִריַצת בֹֹּ ְלִמי. ֲאִני אֹוֵהב ָלקּום ֻמְקָדּ ַבע ַהְיּרּוַשׁ מֹו ַהֶטּ  ֵאין ְכּ
ְלִמית. ִריָחה ַהְיּרּוַשׁ ים ּוֵמַהְפּ ים ַהְיֻּרִקּ תעֹוְררֹות ְוֵלָהנֹות ֵמָהֵעִצַ ִרים ְמִ ֳפּ מַֹע ֶאת ַהִצּ ִלְשׁ

ְלִמי ִיחּוִדי: ִלְפֵני ְלַמְעָלה ֵמָעׂשֹור ָעִלינּו ַעל ְסַטאְרט-ַאְפּ ְירּוַשׁ
ִביָבה,  ַלִים ְלגּוִפים ִצּבּוִרּיים ְוִאְרּגּוִנים ַהּפֹוֲעִלים ְלַמַען ֵאיכּות ַהְסּ ֵבי ְירּוָשׁ ין ּתֹוָשׁ ָיַצְרנּו ׁשּוָתפּות ֵבּ

ָבִאים,  ֵעֶמק ַהְצּ ה ְבּ ר ֶאת ָהֵרָאה ַהְיֻּרָקּ ֵמּ ֵדי ְלַשׁ ְוִהְתַאַחְדנּו ְכּ
ַלִים.  ירּוָשׁ ֻיָחִדים ְוַהּבֹוְלִטים ִבּ ַבע ַהְמּ  ֶאָחד ֵמֲאָתֵרי ַהֶטּ

ְרק ִיחּוִדי, ַח ֶאת ָהֵעֶמק, ְוָיַצְרנּו ּבֹו ַפּ ר ּוְלַפֵתּ ֵמּ ִפים ִהְצַלְחנּו ְלַשׁ ָתּ כֹחֹות ְמֻשׁ  ְבּ
ן ִצּבּוִרי, ְתָחם ִעם ַגּ ִמּ יקֹות ַבּ ב ֲאזֹוִרים ֵיעּוִדִיּים ְלִשּמּור ַהַחי, ַהּצֹוֵמח ְוָהַעִתּ ֵלּ ַשׁ ַהְמּ
ית ּוִמְבֵני ִצּבּור.  ְצִפּ ִים, ַטֶיֶּלת ְיֵפהִפָיּה, ְנֻקּדֹות ַתּ ִביֵלי ֲהִליָכה ּוְרִכיָבה ַעל אֹוַפַנּ  ְשׁ

ל ַקְצֹוות ָהָאֶרץ ַלִים ּוִמָכּ חֹות ִמירּוָשׁ ָפּ ֵעת ִמְשׁ  ָכּ
ְלִמית. ִתית ַהְיּרּוַשׁ ִהָלּ ָיּה ַהְקּ ֲהמֹוֵניֶהן ְוֶנֱהנֹות ִמֵפרֹות ָהֲעִשׂ ְרק ַבּ  ּגֹוְדׁשֹות ֶאת ַהַפּ

יַע, הּוא ַמִצּ ְרק ּוֵמַהֲחָויֹות ֶשׁ  ֲאִני ַמְזִמין ֶאְתֶכם, ַהְיָּלִדים ְוַהְיָּלדֹות (ְוַגם ֶאת ַההֹוִרים!), ֵלָהנֹות ֵמַהַפּ
ּקּוְרֶכם. יר ֶאת ִבּ ֵדי ְלַהֲעִשׁ חֹוֶבֶרת ַהּזֹו ְכּ ּוְלֵהָעֵזר ַבּ

ַלִים! ל ְירּוָשׁ ם ָעמֹק ֶאת ֲאִויר ֶהָהִרים ֶשׁ חּו ִלְנשֹׁ ְכּ ְשׁ ָהנּו, ְוַאל ִתּ ֵתּ

ְבָרָכה, ִבּ

ניר ברקת
ראש העיר ירושליםראש העיר ירושלים

טקסט וקונספט: ענבל שמש, בן ויסמן ויעל המרמן סולר.
 לשון ודקדוק: רותי זקוביץ וד״ר יהודית עדיתה.

עיצוב ואיור החוברת: בן ויסמן.
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ֵעֶמק  ימֹות ָבּ ִשׂ ל ַהְמּ ם ֶאת ָכּ ַיְּמֶתּ ִסּ  ְלַאַחר ֶשׁ
לּו חֹוֶתֶמת. ִרים ְוַקְבּ ַבְקּ ז ַהְמּ ׁשּו ְלֶמְרַכּ ְגּ

ימֹות, ִשׂ ל ַהְמּ ָלַמת ָכּ ַעל ַהְשׁ
ִמיָרה ַעל ָהֵעֶמק ָנִקי, ְשׁ
ַרת ַהַחי ְוַהּצֹוֵמח ַהָכּ
ִביָבה ְסּ בּות ַבּ ִהְתַחְשּׁ

ְלִמי  ַבע ָהִעירֹוִני ַהְיּרּוַשׁ ֶטּ אּות ַבּ ְוִהְתַמְצּ

ֹזּאת ְל ָמֳעֶנֶקת ַבּ

ַח ָהֵעֶמק עּוַדת כֹּ ְתּ

י ׁשֹונֹות. ָרמֹות קִֹשׁ ימֹות ְבּ ְמְצאּו ְמִשׂ חֹוֶבֶרת ִתּ ַבּ

יל 8. נֹות ְבּ        ֻמְמָלצֹות ִליָלִדים ַעד ִגּ ֻסָמּ ימֹות ַהְמּ ְמִשׂ

יל 10. נֹות ְבּ        ֻמְמָלצֹות ִליָלִדים ַעד ִגּ ֻסָמּ ימֹות ַהְמּ ְמִשׂ
ימֹות ַה        )  ִשׂ (נֹוָסף ַעל ַהְמּ

יל 10 ָוַמְעָלה. נֹות ְבּ        ֻמְמָלצֹות ִליָלִדים ִמִגּ ֻסָמּ ימֹות ַהְמּ ְמִשׂ
ימֹות ַה       ְוַה        )  ִשׂ (נֹוָסף ַעל ַהְמּ
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)

       

       

       

ים רּוִשׁ ְדּ
ים, ִבים ְנחּוִשׁ ׂש ִמְתַנְדּ ָבִאים ְמַחֵפּ ַח ֵעֶמק ַהְצּ ֹכּ
יִרית ִפּ יָרא ַהַשּׁ ִפּ ִבָיּה ּוְלַשׁ ִיְּצָטְרפּו ְלָעְפָרה ַהְצּ ֶשׁ

ָבִאים. ִמיָרה ַעל ֵעֶמק ַהְצּ ְשּׁ ַבּ

י ַהחֹוֶבֶרת, ֵפּ ַדּ תָֹארֹות ְבּ ת ַהְמּ ימֹוֹ ִשׂ אּו ֶאת ַהְמּ  ַמְלּ
ָרס ְוִהְצָטְרפּו. לּו ֶאת ַהְפּ ַקְבּ

ף. ְך ַהַדּ ֶהְמֵשׁ יל ְבּ ימּו ֵלב ְלַהְמָלצֹות ַהִגּ ִשׂ



ּפּור ִהְתִחיל ל ַהִסּ ָכּ

יָרא ִנְדֲהמּו ְלַגּלֹות ִפּ  ָעְפָרה ְוַשׁ
ּוָרה ּשׁ הּו ֵאינֹו ַכּ י ַמֶשּׁ ִכּ ֵעֶמק  ְגָרִתי ָבּ ִסּיּור ַאַחר-ָצֳהַרִים ִשׁ ְבּ

ָמִחים ָאר ַהְצּ ֵעֶמק ֶנֶעְלמּו!  ָהֲאַגם ָהֵעִצים ּוְשׁ ָבִעים ָבּ ל ַהְצּ ָכּ ֶהם ִהְבִחינּו ֶשׁ

יִחים: ׂ ְמָעה ְקִריָאה ֵמַהִשּ ְלֶפַתע ִנְשׁ

ּפֹוד. יץ ַהִקּ ִפּ ָהָיה ֶזה ְשׁ

יִחים ׂ ין ַהִשּ ּפֹוד ֶנֱעַלם ֵבּ יץ ַהִקּ ִפּ ְשׁ

. ְרּכֹו ְוֵאינֹו ַמְצִליַח ִלְמצֹא ֶאת ַדּ

. ֲאַנְחנּו ֻמְכָרִחים ַלֲעֹזר לֹו

ילּו! ַהִצּ

בֹוד! ל ַהָכּ ָכּ

ִמְחַזְרנּו!

ַמְרנּו! ְוַעל ָהֵעֶמק ָשׁ

ה! ּתֹוָדה ַרָבּ

ָעַזְרנּו ּוָפַתְרנּו!

יָמה ַאֲחרֹוָנה: ְמִשׂ
ַפּאְרק הֹוֵלְך ְוָגֵדל, ָבִאים ַבּ ְמָחֵתנּו ֵעֶדר ַהְצּ  ְלִשׂ

ּנֹות ֵעֶקב ַהְמָלָטה ַתּ ִהְשׁ ְרק ְלְ ַפּּ ָבִאים ַבּ ר ַהְצּ  ְבָכל יֹום ָעׂשּוי ִמְסַפּ
ְרק ַלֲעקֹב ַאַחר ָהֵעֶדר: ל עֶֹפר ָחָדׁש. ִעְזרּו ְלֶצֶות ַהַפּ ֶשׁ

ִרים, ַבְקּ ז ַהְמּ ֶכם ֲחָזָרה ְלֶמְרַכּ ְרְכּ ים ֶאת ַדּ ם עֹוִשׂ עֹוד ַאֶתּ ְבּ
ם רֹוִאים  ַאֶתּ ָבִאים ֶשׁ ִסְפרּו ֶאת ַהְצּ

ְרק ַפּ ּיּול ַבּ ַמֲהַלך ַהִטּ ְרִאיֶתם ְבּ ה ֶשׁ ֶכם ֲחָזָרה ְוֶאת ֵאֶלּ ַדְרְכּ  ְבּ
אן מּו אֹותֹו ָכּ ְוִרְשׁ

______________________________



פֹוִנית ה ַהְצּ ֻקָדּ ַהְנּ
הקצה הצפוני ביותר של העמק וגם ההתחלה של נחל רקפות.

ֲאִני ׁשֹוֵמַע
ִעְצמּו ֶאת ֵעיֵניֶכם ְלֶרַגע ְוַהֲאזִינו ַלּקֹולֹות ְסִביְבֶכם.

ֲעֵלי ַחִיּים ׁשֹוִנים ְוקֹולֹות נֹוָסִפים. ל ַבּ  ַנּסּו ְלַזהֹות קֹולֹות ֶשׁ
ם סביב ראש הצבי. ַמְעֶתּ ְשֹּׁ מּו ֶאת ַמה ֶשׁ ן ִרְשׁ ְלַאַחר ִמֵכּ

ֲאִני ׁשֹוֵמַע
ֹ ל ֹ ל ל

ם? ַהְיַדְעֶתּ
ְצָבִאים.  10,000- ְכּ ָרֵאל  ִיְשׁ ְבּ ָחיּו  ָנה  ָשׁ  30 ִלְפֵני  ַהְכָחָדה.  ַנת  ַסָכּ ְבּ ִמין  הּוא  ְרֵאִלי  ִיְשׂ ָהֶאֶרץ  ִבי   ַהְצּ

ים ְועֹוד. ִביִשׁ ְכּ ִריסֹות ַבּ ל ַצִיד ִרּבּוי טֹוְרִפים, ְדּ ֶשׁ ָבִאים ָהְלָכה ְוִהְצַטְמְצָמה  ְבּ לֹוִסַיּת ַהְצּ  ֻאְכְ
-3,000 ְצָבִאים. ָכל ָהָאֶרץ ַרק ִכּ ְמצֹֹא ְבּ ן ִלִ ָתּ ּיֹום ִנִ  ַכּ

ַבע. ָבָתּה ַלֶטּ ָבִאים ְוַלֲהָשׁ ּקּום אוכלוסיית ַהְצּ ָבִאים ּתֹוֵרם ְלִשׁ אְרק ֵעֶמק ַהְצּ ַפּ
א. ּנֹוֵשׂ ַמח ְלַהְרִחיב ֶאת ְיִדיעֹוֵתיֶכם ַבּ  ִנְשׂ

ִרים. ַבְקּ ז ַהְמּ ֶמְרַכּ ָהל ְבּ ֵלי ַהָקּ ְדִריִכים אֹו ְמַקְבּ נּו ְלַאַחד ַהַמּ ַלת ֵמיַדע נֹוָסף ְפּ ְלַקָבּ
 

ם? ַהְיַדְעֶתּ

ִקּפֹוִדים ֵהם טֹוְרִפים!
 ֵהם ִנּזֹוִנים ִמְיּצּוִרים ַחְסֵרי ֻחְליֹות, ֵהם נֹוֲהִגים

ים ּוְנָדִלים. גֹון ַעְקַרִבּ ם ְיצּוִרים ַאְרִסִיּים ְכּ ֶלֱאֹכל ַגּ
ִקים ֶאת קֹוֵציֶהם  ּפֹוִדים ְמַלְקּ ים ַהִקּ ְלִעִתּ

ֵאִרּיֹות ֶאֶרס.  ִכיל ְשׁ ֵמּ  ּומֹוְרִחים ֲעֵליֶהם ֹרק ֶשׁ
ר ֵדּ ְתַכּ ִמּ ְחִזיִקים ִקּפֹוד ֶשׁ ַמּ ֶשׁ ָלֵכן, ְכּ

ה.  ים ִלְפָעִמים ְצִריָבה ַקָלּ יִשׁ ַמְרִגּ

ּפֹוד. יץ ַהִקּ ִפּ תֹוכֹו ִנְמָצא ְשׁ ְבּ רֹוִמי, ֶשׁ ְפֵניֶכם ְמתָֹאר ָהָאחּו ַהְדּ ִלּ ּיּור ֶשׁ ִצּ ַבּ

ּיּור. ן ִצְבעּו ֶאת ַהִצּ יץ, ּוְלַאַחר ִמֵכּ ִפּ ִמְצאּו ֶאת ְשׁ

ֲאלּו ֶאת ֶעְזָרא ְשׁ ִתּ
ב! הּוא יֹוֵדַע ַהָצּ

ָבִעים. ָמה ָקָרה ַלְצּ



ַבע ֶנֱעַלם ַהֶצּ

ַלְסִטיק ֶנֱעַרם. י ַהְפּ ִכּ

ֲאֵליֶהם ֵיׁש ה ִמּסּוִגים ׁשֹוִנים, ּוַפִחים ֶשׁ ָפּ ְפֵניֶכם ְמתֶֹאֶרת ַאְשׁ ִלּ ּיּור ֶשׁ ִצּ ַבּ
סֶֹלת. ִליְך ֶאת ַהְפּ ְלַהְשׁ

ְתִאים ְלאֹותֹו סּוג. ח ַהַמּ ה ְלֵבין ַהַפּ ָפּ ל סּוג ַאְשׁ ין ָכּ ִמְתחּו ַקִוּים ֵבּ

ְ ְ

ה ָפּ ִריֵטי ַאְשׁ ֵני ְפּ ַטח ָהֵעֶמק ְלָפחֹות ְשׁ ֶשׁ א. ִמְצאּו ְבּ
ִרים. ַבְקּ ז ַהְמּ ְוָהִביאּו אֹוָתם ְלֶמְרַכּ

ה ָפּ ל סּוֵגי ָהַאְשׁ ּלּות ֶשׁ י ַהִהְתַכּ ב. ָמֵהם ְזַמֵנּ
ְך ּיּור ֶאת ֶמֶשׁ ִצּ ח ַבּ ַחת ְלָכל ַפּ ְתבּו ִמַתּ ַמְעָלה? ִכּ ְלּ ּיּור ֶשׁ ִצּ ֹוִנים ַבּ  ַהּשׁ

ְתִאים ּלּות ַהַמּ ְזַמן ַהִהְתַכּ

ּלּותִ: י ַהִהְתַכּ ְזַמֵנּ
ִנים. ים ֲאָחִדים.   4.ְמאֹות ָשׁ חֶֹדׁש.   3.ֳחָדִשׁ 1.ָיִמים ֲאָחִדים.   2.ְכּ

ָרסֹות ַהֶטּ
ִנים. ַשָׁ ֵמאֹות  ִלְפֵני  ָבר  ְכּ ָהִרים  ִמְדרֹונֹות  ַעל  ָאָדם  ֵני  ְבּ נּו  ָבּ ֶשׁ ַמְדֵרגֹות  ֵהן  ֶטָרסֹות 
ל ּוְלַגֵדּ ָהֲאָדָמה  ֶאת  ד  ְלַעֵבּ ן  ִנָתּ ֶעְזָרָתן  ְבּ ַחְקָלִאי.  ּמּוׁש  ְלִשׁ ר  ִעָקּ ְבּ ִנְבנּו  ת  ָרסֹוֹ ַהֶטּ
ק ֶמֶשׁ ִנהּול  ְבּ ם  ַגּ ָחׁשּוב  ְפִקיד  ַתּ ָרסֹות  ַלֶטּ ַהר.  מֹוַרד  ְבּ ם  ַגּ ַחְקָלִאִיּים  ּדּוִלים  ִגּ

ּדּוִלים ּוְמַחְלְחִלים ל ִקים ֶאת ַהִגּ ָרָסה, ַמְשׁ ֶרך ַהֶטּ ִים עֹוְבִרים ֶדּ ִים: ַהַמּ ַהַמּ
________

ם ל ם ּוְמַחְלְחִל ם ֶאת ַהִגדּוִל ם ֶדֶרך ַהֶטָרָסה, ַמְשִק ם עוְבִר ִ ם: ַהַמ ִ ַהַמ
___________________

ָרסֹות ִסּפּור ַהֶטּ ה ַהֲחֵסָרה ְבּ ָלּ ִלים ֶאת ַהִמּ ֵדי ְלַהְשׁ א. ְכּ
ְחתֹונֹות ֶעְליֹונֹות ֶאל ָהֲאָבִנים ַהַתּ יק ִמן ָהֲאָבִנים ֶהָ ֲעֵליֶכם ְלַהְעִתּ

ְתִאימֹות. ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ְלִפי צּורֹות ָהֲאָבִנים ַהַמּ

ם? ַהְיַדְעֶתּ
ָרֵאל. ל ִיְשׂ ֲאזֹוִרים ָהֲהָרִרִיים  ֶשׁ ת ָבּ ְפֶרֶשׂ ִנּ ִכיָלה ַמִים, ֶשׁ ְכַבת ֶסַלע ַהְמּ ַאְקִויַפר ָהָהר הּוא ִשׁ

ִים ְלַחְלֵחל  ִרים ַלַמּ ַאְפְשׁ ַלִעים ַהְמּ ב ִמְסּ ָרֵאל. ַאְקִויַפר ָהָהר ֻמְרָכּ ִיְשׂ דֹול ְבּ הֹום ַהָגּ  ֶזהּו ַמֲאַגר ֵמי ַהְתּ
ְכַבת ֶסַלע ֲאטּוָמה (ַסְלֵעי ָחַואר).   יִעים ְלִשׁ ֵהם ַמִגּ יר ְודֹולֹוִמיט) ַעד ֶשׁ (ִגּ



ֹוֵכב ַזע ָהֵעץ ַהּשׁ ֶגּ
ַבה ְוָלרַֹחב, תֹוָכם. ֵעץ צֹוֵמח  ַלגֹּ ּקֹוֶרה ְבּ תּו ְמַאְפְשִרים ָלנּו ֲהָצָצה ְלַמה ֶשׁ ָמּ  ֵעִצים ֶשׁ
ֲחָתְך ה ֵמעֹוָנה ְלעֹוָנה. ַבּ ֶנּ ַתּ ִמיָחה ִמְשׁ ִנים ַרּבֹות. ֶקֶצב ַהְצּ ְך ָשׁ ֶמֶשׁ ָלל ְבּ ֶדֶרך ְכּ  ְבּ
ִמיָחה ְמִהיָרה ַהְצּ ֶשׁ ִהיר ְכּ עֹות. ִצְבָען ָבּ ַטָבּ ר ְלַהְבִחין ְְבּ ַזע ָהֵעץ ֶאְפָשׁ ְלרַֹחב ֶגּ

ִיץ).  ַקּ ית (ָלרֹב ַבּ ִמיָחה ִאִטּ ַהְצּ ֶשׁ ָאבִיב) ְוֵכֶהה  ְכּ  (ָלרֹב ָבּ
ּזֹוִנים ִאירּו ְזָחִלים ַהִנּ ִהְשׁ ִגְזֵעי ֵעִצים הּוא ִסיָמִנים ֶשׁ ר ְלַגּלֹות ְבּ ֶאְפָשׁ ָבר נֹוָסף ֶשׁ  ָדּ

ֵמָהֵעץ - חֹוִרים ּוְמִחּלֹות.

בֹוְך: ְתרּו ֶאת ַהָמּ  א. ִפּ
ֶרְך ַהחּוָצה. נּו ֶאת ַהֶדּ ַסְמּ

וֵכֹב יל ָהֵעץ ַהּשׁ מּו ֶאת ִגּ ב. ִרְשׁ
ָבִאים. ֵעֶמק ַהְצּ  ְבּ

ְלַמְעָלה)  ר ֶשׁ ֶהְסֵבּ (ֵהָעְזרּו ָבּ
ָנה נֹוָצרֹות  ָכל ָשׁ ימּו ֵלב: ְבּ ִשׂ
ִהיָרה  עֹות: ָהַאַחת ְבּ י ַטָבּ ֵתּ ְשׁ

ָהה.  ִנָיּה ֵכּ ְוַהְשׁ

ִעְזרּו ְלנּור ַהַזַּחל!
ֶטן ּבּול ָהֵעץ. ְרּכֹו ַהחּוָצה ִמֶבּ נּור ָצִריְך ִלְמצֹא ֶאת ַדּ

___________________
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ם? ַהְיַדְעֶתּ
זָנח ְמֻ ַטח  ְלֶשׁ ָתה  ַהָבּ ָבה  ֶנְחְשׁ ָעָבר  ֶבּ ְנמּוָכה.  ְוִצְמִחָיּה  יִחים  ִשׂ ּובֹו  תּוַח,  ָפּ נֹוף  ַטח  ֶשׁ ִהיא  ָתה  ַהָבּ

ִצְמִחָיּה ִיחּוִדית. ֻאְפָין ְבּ ַטח ַהְמּ ָתה ֶשׁ ת ַבָֹבּ ל ִלְראֹוֹ ּיֹום ְמֻקָבּ ֵיּׁש ְלַהְפִריחֹו. ַכּ ֶשׁ
ר ְצָמִחים ְנִדיִרים. צּוי ּוְלִמְסַפּּ ּפֹוד ַהָמּ ה, ַלִקּ ָשׁ ָבּ ּדּול ְלַצב ַהַיּ ית ִגּ ת ֵבּ ֶשׁ ֶמּ ָתה ְמַשׁ ַהָבּ

ָתה הֹוְלִכים ְוֶנְעָלִמים ִמּנּוֵפי ָהָאֶרץ. ְטֵחי ַהָבּ ַער ִשׁ ית ַהַצּ ְלַמְרִבּ

ָתה ִביל ַהָבּ  ְשׁ
ֵני ְצָדָדיו ִמְגָון ָרָחב ְשּ ִמּ ֵעֶמק, ֶשׁ ִביל ָבּ ָתה הּוא ְשׁ ִביל ַהָבּ  ְשׁ

ל ְצָמִחים ׁשֹוִנים ְוִיחּוִדִיּים. ֶשׁ

ָתה? ִביל ַהָבּ ְשׁ ם רֹוִאים ִבּ ָרִחים ַאֶתּ ָמה ִמיֵני ְפּ  א. ַכּ

יִרים. ַמְגִדּ ן ְלֵהָעֵזר ְבּ ְרִאיֶתם. ִנָתּ ָרִחים ְשׁ ב. ַזהּו ֶאת ִמיֵני ַהְפּ
 

י ֲעֵליֶהם ְוצּוַרת ְפִריָחה ַעל ִפּ ֵאיָנם ִבּ ג. ַנּסּו ְלַזהֹות 5 ִמיֵני ְצָמִחים ֶשׁ
 ְצִמיָחָתם. 

___



ִרים ֳפּ ִביל ַהִצּ ְשׁ
ִרים ֳפּ ִרי.  ִצּ ְסִביָבתֹו ֲעֵצי ְפּ ִבּ ָבִאים ֶשֹׁ ֵעֶמק ַהְצּ ִביל ְבּ ִרים הּוא ְשׁ ֳפּ ִביל ַהִצּ ְשׁ

ָמזֹון. יר ְבּ ִביל, ֶהָעִשׁ ְסִביַבת ַהְשּׁ ַרּבֹות אֹוֲהבֹות ִלְחֹיֹות ִבּ

חֹוֶבֶרת ָהֲעבֹוָדה ֶאת יַצד ִנְרֵאית חֹוִחית ִצְבעּו ְבּ ֵדי ְלַגּלֹות ֵכּ ְכּ
ִרים. ְסָפּ י ַהִמּ ָדה ֶאת ִצְבָעּה, ַעל ִפּ ִאְבּ  ַהחֹוִחית ֶשׁ

1 ָאדֹם

2 ָלָבן

3 חֹר ָשׁ

4 ִהיר חּום ָבּ

5 ָצהֹב

ַהחֹוִחית

ֲעַלת  יר ַבּ ַהחֹוִחית ִהיא ִצּפֹור ִשׁ
ה ִיחּוִדִיּים.  יָרָ ים ְוִשׁ  ְצָבִעִ

ית ִהיא ֵעֶרְך ֶטַבע מּּוָגן ָרֵאל ַהחֹוִחִ ִיְשׂ  ְבּ
ם ּדּּוּל ְוֵהן ְלֵשׁ ם ִגּ  ַוֲאסּּוָרה ְלַצִיד, ֵהן ְלֵשׁ

ל ה ֶשׁ לֹוִסָיּה ְקַטָנּ ָנּה ֻאְכְ ֵעֶמק ֶיְשׁ  ִמְסָחר. ָבּ
ל קֹוִצים. ָרִעים ֶשׁ ּזֹוָנה ִמְזּ ִנּ חֹוִחּיֹות, ֶשׁ

ִתְפַרַחת ַהּקֹוץ  ַהחֹוִחית נֹוֶעֶצת ֶאת ַמּקֹוָרּה ַהַחד ְבּ
ָרִעים. ְוָכְך ׁשֹוֶלֶפת ִמּתֹוָכּה ֶאת ַהְזּ

ְרִאיֶתם ֲעֵלי ַהַחִיים ַהׁשֹוִנים ֶשׁ ל ֶאת ִסיָמֵני ַבּ ַמְעָגּ יפּו ְבּ א. ַהִקּ
ַטח.  ֶשּׁ ַבּ מּונֹות ֶשׁ ְתּ ַבּ

ל ַאַחת ֵמָהֲעֵקבֹות. ִאיר ָכּ ַעל ַחִיּים ִהְשׁ ְתבּו ֵאיֶזה ַבּ  ב. ִכּ

ַטח. ֶשּׁ ן ִלְמצֹא ַבּ ָתּ ִנּ ֲעֵלי ַחִיּים ֶשׁ ֵני ִסיָמֵני ַבּ ג. ַצְיּרּו עֹוד ְשׁ

רֹוִמי ָהָאחּו ַהְדּ
ִית ׁש ַבּ ֵמּ ֵצי ֵעִצים, ּוְמַשׁ ִצְמִחָיּה ְנמּוָכה ּוְבִמְקְבּ ֻאְפָין ְבּ  ֵאזֹור ַפּתּוח, ַהְמּ

ִרים, ֲחָרִקים ְוזֹוֲחִלים. ִרים, ִקּפֹוִדים, ִצֳפּ גֹון ַעְכָבּ ים, ְכּ ְלַבֲעֵלי ַחִיּים ְקַטִנּ



ְתִאים ָלּה, זֹון ַהַמּ ל סּוג ַהָמּ ַצִיד ֶשׁ ל ִצּפֹור ִמְתַמָחה ְבּ  ָכּ
יג ֶאת ְמזֹוָנּה ׂ ֶרְך ְמֻיֶחֶדת ְלַהִשּ ּוְלָכל ִצּפֹור ֶדּ

ְרָמִזים:
ִּקְרָבתֹו. ִּגים, ַסְרָטִנים ְודּו-ַחִיּים ַיַעְברּו ְב ָׁד ּה ֶש ִּים ּוְמַחֶכ ְּסִביַבת ַהַמ ּג: צֹוֶפה ֵמָעָנף ִב ְׁלָד ַש

ִּגים ַיַעְברּו ְלָיָדּה. ָׁד ּה ֶש ִּים ָהְרדּוִדים ּוְמַחָכ ַּמ ֲאָנָפה: עֹוֶמֶדת ַעל ַרְגֶליָה ָהֲאֻרּכֹות ַב
ּים ְוַאּצֹות. ֶּעְזַרת ַמּקֹוָרם ְוָכְך ָצִדים ְיצּוִרים ְקַטִנ ִּים ְב ִּנים ֶאת ַהַמ ְּרָוִזים: ְמַסְנ ַב
ִּים. ַּמ ְּרַקע ַהּגֹוֶבֶלת ַב ׁאֹוָתם הּוא ָצד ַעל ַהַק ּר ֲחָרִקים, ֶש ִּעָק חֹוְפַמאי: אֹוֵכל ְב

ְּרַקע. ְּמָצִאים ַעל ַהַק ָּרִעים ּוְנָבִטים ַהִנ ָחְגָלה: ִנּזֹוָנה ִמְז

דֹול ָהֲאַגם ַהָגּ
ֵעֶמק. ָהֲאַגם ְמֵצאת ָבּ ִנּ ֵרָכה ְמָלאכּוִתית (ַמֲעֵשׂה ְיֵדי ָאָדם) ֶשׁ דֹול: ְבּ ָהֲאַגם ַהָגּ

ִרים. ׁש ֵאזֹור ִמְחָיה ְליֹוְנִקים ּוְלִצֳפּ ֵמּ ִביָבה, ּוְמַשׁ ְסּ ִתָיּה ַלַחי ְוַלּצֹוֵמַח ַבּ ק ֵמי ְשׁ ְמַסֵפּ

ֵאיֶזה ֵאזֹור  ִהיא ּתּוַכל ִלְמצֹא ל ִצּפֹור ְבּ ַיד ָכּ ְלּ ֶצת ֶשׁ ֶבּ ְשׁ ִמּ ְתבּו ַבּ א. ִכּ
ְתִאים ָלה.  זֹון ַהַמּ  ֶאת ַהָמּ

ֵעֶמק. ִבּקּוְרֶכם ָבּ ִרים ְרִאיֶתם ְבּ נּו ֵאילּו ִצֱפֳּ ב. ַסְמּ

מּוָנה ֵהֵיָכן, ְלַדַעְתֶכם, ֵיָאְגרּו ַהַמִים ְתּ נּו ַבּ א. ַסְמּ
ֲעֵלי ַחִיּים. ַצּפּו ִלְמצֹֹא ַבּ ְצַמח ִצְמִחָיּה, ְוֵאיפֹה ְתּ  ֵאיפֹה ִתּ

ֵרָכה י ַהְבּ ְיּכֹוִלים ֵלָהנֹות ִמֵמּ ֲעֵלי ַחִיּים ֶשׁ לָֹשה סּוֵגי ַבּ מּו ְשׁ ב. ִרְשׁ
ֵעֶמק. ָבּ ֶשׁ

_______________________________

ם? ַהְיַדְעֶתּ
ִיץ)- ַנַחל ְרַחְבָיה ְוַנַחל ַקּ ים ַבּ חֶֹרף ִויֵבִשׁ ֵני ַנֲחֵלי ַאְכָזב (ְנָחִלים ַהּזֹוְרִמים ַבּ ָבִאים זֹוְרִמים ְשׁ ֵעֶמק ַהְצּ  ְבּ
ִבים״ – ים, ֻמְזָרִמים ָלֵעֶמק ״ַמִים מּוָשׁ ִים ִמְתַאִדּ ַהַמּ ֶשׁ ִיץ, ְכּ ַקּ ֵרכֹות. ַבּ ְבּ ִמים ֶנֱאָגִרים ַבּ ָשׁ ֶפת–ּוֵמי ַהְגּ ַרֶקּ
ְוַלֲאִגיָרה ַחְקָלאּות  ְלָצְרֵכי  ֶהם  ָבּ ש  ֵמּ ַתּ ְלִהְשׁ ן  ְוִנָתּ ָפִכים,  ְשׁ ְלִטהּור  ָמכֹון  ְבּ ִנּקּוי  ֲהִליְך  ַתּ ָעְברּו  ֶשׁ ַמִים 

ְבֵרכֹות. ִבּ
ה. ַחל נֹוֶתֶרת ְיֻרָקּ ִיץ ַהְיּּרוַשְלִמי, ּוְסִביַבת ַהַנּ ל ַהַקּ ים ֶשׁ ָיִמים ַהְיֵּבִשׁ ם ַבּ ֵעֶמק ַגּ ָמר מֹוַפע ַמִים ָבּ ְך ִנְשׁ ָכּ

ית ָהֲאִריָזה ֵרַכת ֵבּ ְבּ
ִים ֶנֱאָגִרים ָבִאים. ַהַמּ ֵעֶמק ַהְצּ ָגְדָלּה ְבּ ִנָיּה ְבּ רָכה ַהְשׁ ה היא ַהְבּ יָזָ ִרִ ֲאֲ ֵרַכת ֵבית ָהָ  ְבּ
ֶקת ָמזֹון ֱמִחָיּה ַהִיחּוִדית ִלְבֵרָכה זֹו ְמַסֶפּ ָדרֹום ָלּה. ַהִצּ ִמּ ֶכר ֶשׁ  בה הֹודֹות ַלֶסּ
ְסִביַבת ַמִים ִרים ַוֲחָרִקים ַהַחִיּים ִבּ ִגים, ִצֳפּ ִעים, ָדּ ת ִמְסּתֹור ִלְצַפְרְדּ ֶשׁ ֶמּ ּוְמַשׁ



צילום: עמיר בלבן, עמק הצבאים ירושלים


