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 בהר  שבת פרשת  

 20:12: שבתיציאת ה      19:08 :הדלקת נרות

 חדש בטבע   

 : ּוְמיָֻחִדים ָיִפים ְפָרִחים ִלְראֹות ֶאְפָשר ֲעַדִין ֲאָבל, ִנְגָמר ְמַעט עֹוד ָהָאִביב  
 

ַח"[                                                                            ֶגֶזר ַהַבר ] קֹוְרִאים לֹו ַגם "ֶגֶזר ִקפֵּ
ד ר. ֲאַנְחנּו ְמַגְדִלים אֹותֹו ַבשָּ זֶּ ה גֶּ נּו יֹוְדִעים ֵאיְך ִנְראָּ ן ֲאַנְחנּו מֹוִציִאים  כֻּלָּ הּוא מּוכָּ ֹות. ְכשֶּ

ֵדל   גָּ זֶּר שֶּ גֶּ ֵיש  ת.  ְרבָּ ר ְמתֻּ זֶּ גֶּ ֲאַנְחנּו קֹוְרִאים  ה  זֶּר ַהזֶּ ַלגֶּ ְואֹוְכִלים אֹותֹו.  ה  מָּ ֲאדָּ אֹותֹו ֵמהָּ
ֲאַנְחנּו א  זֶּר שֶּ ל ַהגֶּ ק שֶּ ר. ַהֵחלֶּ זֶּר בָּ ה ֲאַנְחנּו קֹוְרִאים גֶּ ר ַהזֶּ זֶּ ַבע. ַלגֶּ ש. ַבטֶּ רֶּ ֹוְכִלים הּוא שֹׁ

ְך.   רֹׁ זֶּר אָּ ל ַהגֶּ ַרח. ַהִגְבעֹול שֶּ ִלים, ִגְבעֹול ּופֶּ ה ֵיש עָּ מָּ ֲאדָּ ה. ֵמַעל הָּ מָּ ֲאדָּ א ְבתֹוְך הָּ הּוא ִנְמצָּ
הִ  רֹוב ַעל ַה"ִמְטִריָּה" רֹוִאים שֶּ ִמְסַתְכִלים ִמקָּ נָּה. ְכשֶּ ה ְכמֹו ִמְטִריָּה ְלבָּ לֹו ִנְראָּ ַרח שֶּ יא  ַהפֶּ

ה מֹוֵשְך   ִעגּול ַהזֶּ ר.  הָּ חֹׁ ְמַצע ַה"ִמְטִריָּה" ֵיש ִעגּול שָּ ִחים ְקַטִנים. ְבאֶּ מֹון ְפרָּ ת ֵמהָּ ְרכֶּבֶּ מֻּ
ר ְוחֹוֵשב:  זֶּ ל ַהגֶּ ַרח שֶּ ר ַעל ַהפֶּ חֹׁ ִעגּול ַהשָּ ת הָּ ה אֶּ ף. הּוא רֹואֶּ ְזבּוִבים ְוִחפּוִשיֹות. ַהְזבּוב עָּ

ַרח  ל. ְכַדאי "ֵיש ַעל ַהפֶּ ֱאכֹׁ ִעים לֶּ הּו טָּ ם ַמשֶּ ה ֵיש שָּ ם, ַכִנְראֶּ ה ְזבּוב! ִאם הּוא עֹוֵמד שָּ ַהזֶּ
ְוַהִחפּוִשיֹות  ַהְזבּוִבים  ְוִחפּוִשיֹות.  ְזבּוִבים  ַרח  ַלפֶּ ַמִגיִעים  כָּה  כָּ ם".  ְלשָּ עּוף  לָּ ִלי  ַגם 

ַרח. ַרח ְלפֶּ ה ִמפֶּ  ַמֲעִביִרים ַאְבקָּ
 

 ִניתחֹוְטִמית ִזיפָ 
ִנית ֵיש  ִנית. ַלחֹוְטִמית ַהִזיפָּ ל ַהחֹוְטִמית ַהִזיפָּ ִחים שֶּ ת ַהְפרָּ ר ִלְראֹות אֶּ ְפשָּ ְבַצד ַהְכִביש אֶּ

בֹוַה.  ה" גָּ ִחים צֹוְמִחים ַעל "ַעמּוד ְפִריחָּ ד. ַהְפרָּ ַבע וָּרֹׁ ִחים ְגדֹוִלים ְבצֶּ  ְפרָּ
ה ּו ַרח יָּפֶּ ִנית ִהיא פֶּ ְחִליטּו ְלַגֵדל אֹותֹו ַגם ַבִגנֹות. ַהחֹוְטִמית ַהִזיפָּ ֵכן הֶּ  ַמְרִשים. לָּ

ד. ַבע וָּרֹׁ ִנית פֹוַרַחת ַרק ַבצֶּ ַבע ַהחֹוְטִמית ַהִזיפָּ  ַבטֶּ
ִעים.   ל ִמיֵני ְצבָּ ִנית ְבכָּ ר ִלְראֹות ַהחֹוְטִמית ִזיפָּ ְפשָּ  ַבִגנֹות אֶּ

 
 

 ִזיָפִנית חֹוְטִמית
 

 גזר קיפח
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 החיבפינת 

   

ש ֲאִחיֹרֶתם   ַהחֹורֵּ
ם ִשיחַ  ֲאִחירֹׁתֶּ ִנִיים ְלִמְשַפַחת ַשיְָּך הָּ ְרֵפרָּ ִחים. ַהפָּ ל ַהְפרָּ ִחים שֶּ ה ַהְצמָּ חָּ  ַהזֹׁאת ַבִמְשפָּ

ִבים ְרכָּ ֵלי מֻּ ת ֵמעָּ רֶּ ל"  ְבצּוַרת כֹותֶּ גֶּ ֵלי" דֶּ ת ְועָּ רֶּ ה"  ְבצּוַרת כֹותֶּ ק". ִסירָּ רֶּ חֶּ  ַעל נֹוֵחת ְכשֶּ
ֵלי ה עָּ ִנים ִמְתרֹוְמִמים"  ַה"ִסירָּ ת ּוְמַכִסים  ַאְבקָּ ק אֶּ רֶּ ה ַהחֶּ ַאְבקָּ ק. בָּ רֶּ ַהחֶּ ַרח עֹוֵבר ְכשֶּ  ִמפֶּ

ַרח ת ַמֲעִביר הּוא ְלפֶּ ה  אֶּ ַאְבקָּ ִחים. הָּ ל ַלְפרָּ ם שֶּ ַבע ֵיש ַהחֹוֵרש ֲאִחירֹׁתֶּ ב  צֶּ הֹׁ .  זָּקחָּ  צָּ
ִחים תֹוק ֵריחַ  ֵיש ַלְפרָּ ם. מָּ ש ֲאִחירֹׁתֶּ רֶּ ֵדל ַהחֹׁ ַבע גָּ ִליל ְבחֹוְרִשים ַבטֶּ אּו ַהַגנִָּנים. ַבגָּ  רָּ

הּוא ַמח שֶּ ה צֶּ ק יָּפֶּ זָּ ְחִליטּו ֵהם. ְוחָּ ל הֶּ  .  ַבִגנֹות אֹותֹו ִלְשתֹׁ
ִמים ַהְרֵבה ת רֹוִאים ְפעָּ ם ִשיֵחי אֶּ "ֲאִחירֹׁתֶּ  "הָּ

 .ַהְכִביִשים ְבִצֵדי 
 

 ַהַעְקַרָבּה ִהְשִריָצה

ה ְבִשְריֹון. ֵיש   ן ְמכֻּסֶּ טָּ ל ַעְקַרִבים. ְלַעְקַרִבים ֵיש גּוף קָּ ה סּוִגים שֶּ נּו ַכמָּ ְבִפַנת ַהַחי ֵיש לָּ

ם   הֶּ נָּב ֵיש ַשְלפּוִחית    8לָּ ְליֹות. ִבְקֵצה ַהזָּ שּוי ֵמחֻּ נָּב" עָּ ם "זָּ הֶּ ן ֵיש לָּ טֶּ ַרְגַלִים. ִבְקֵצה ַהבֶּ

ק ַהִקְד  ס. ֵמַהֵחלֶּ רֶּ ת  אֶּ ב הּוא טֹוֵרף. הּוא תֹוֵפס אֶּ ַעְקרָּ תֹות. הָּ ל ַהגּוף יֹוְצאֹות ְשֵתי ְצבָּ ִמי שֶּ

נָּב"   ַה"זָּ ִבְקֵצה  ִנְמֵצאת  שֶּ ס  רֶּ אֶּ הָּ ִמַשְלפּוִחית  ס  רֶּ אֶּ לֹו  ַמְזִריק  תֹות.  ַהְצבָּ ְזַרת  ְבעֶּ ף  רֶּ ַהטֶּ

 ְואֹוֵכל אֹותֹו. 

מ ִהיא  ֵביִצים.  ה  ְמִטילָּ לֹׁא  ה  ה".  ַהַעְקַרבָּ צָּ "ַהְשרָּ זֶּה  לָּ קֹוְרִאים  ְקַטִנים.  ַעְקַרִבים  ה  ֹוִלידָּ

"ַעב ֵמַהסּוג  ֵהם  נּו  לָּ שֶּ ַהַחי  ְבִפַנת  ַחִיים  שֶּ ַעְקַרִבים  ה -הָּ ֲעִקיצָּ הָּ ַאְרִסִיים.  ת  ְקצָּ ֵהם  יָּד" 

ִאינּו שֶּ  ד ִהַגְענּו ְורָּ חָּ ר אֶּ קֶּ נֶּת. בֹׁ כֶּ ל לֹׁא ְמסֻּ ת ֲאבָּ בֶּ ם כֹואֶּ הֶּ לָּ ה ַהַעְק שֶּ ה    ַרבָּ ְבִפַנת ַהַחי יְָּלדָּ

ד לֹׁא ִיְפגַ  חָּ ַאף אֶּ םַעְקַרִבים ְקַטִנים. ְכֵדי שֶּ הֶּ ה אֹותָּ   -ע בָּ ְלתָּ עֶּ ה    םִהיא הֶּ לָּ נָּה   ַעל ַהַגב שֶּ גֶּ   והֶּ

ת ִעם ֲהמֹון ַעְקַרבִ  ה ְמַטיֶּלֶּ ת ַהַעְקַרבָּ ה ִלְראֹות אֶּ יָּה יָּפֶּ ה. הָּ לָּ ץ שֶּ קֶּ עֹׁ ְזַרת הָּ ם ְבעֶּ ים  ֲעֵליהֶּ

 ְקַטִנים ַעל ַהַגב. 

 

,  Alvesgasparצולם על ידי 
 דיה מתוך ויקפ

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Alvesgaspar
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ארץ ועולם חדשות   

 
  

 ִהְתָפְרעּויֹות ְבַהר ַהַבִית

ַלִים. ַהר  ִבְשבּוַעִים ל ַעְרִבים ְבַהר ַהַבִית ִבירּושָּ ְרעּויֹות שֶּ יּו ַהְרֵבה ִהְתפָּ ַאֲחרֹוִנים הָּ הָּ

נּו.  לָּ ש שֶּ ַמד ַפַעם ֵבית ַהִמְקדָּ קֹום בֹו עָּ ד ַלְיהּוִדים. זֶּה ַהמָּ דֹוש ְמאֹׁ קֹום קָּ ַהַבִית הּוא מָּ

לּות, ַהמֻּ  א ְלגָּ ֵאל יָּצָּ ַעם ִיְשרָּ ה ַאֲחֵרי שֶּ ד ַהזֶּ ד. ַהִמְסגָּ ְסְלִמים ֵהִקימּו ְבַהר ַהַבִית ִמְסגָּ

ְסְלִמי  ד ַהמֻּ ת ַהִמְסגָּ ְסְלִמי. אֶּ ד מֻּ ם.  ַהיֹום עֹוֵמד ַעל ַהר ַהַבִית ִמְסגָּ הֶּ דֹוש לָּ שּוב ְוקָּ חָּ

ם "ַאְנֵשי ַהַּוְקף". ַאְנֵשי ַהּוַ  הֶּ ְסְלִמים. קֹוְרִאים לָּ ת מֻּ ְסְלִמים ְמַנֲהִלים ַאְנֵשי דָּ ְקף ַהמֻּ

ל ְיהּוִדים  ה שֶּ ְכִניסָּ ל ְיהּוִדים ְבַהר ַהַבִית. ֵהם אֹוְמִרים שֶּ ד ְלִבקּוִרים שֶּ ִמְתַנְגִדים ְמאֹׁ

ר   תָּ ק מֻּ ד ְלַבֵקר ְבַהר ַהַבִית. ְלִפי ַהחֹׁ ם ְמאֹׁ הֶּ שּוב לָּ חָּ לֹו. ֵיש ְיהּוִדים שֶּ ה שֶּ שָּ פֹוַגַעת ַבְקדֻּ

ה ַלְיהּוִדים  רָּ ֵכן ַהִמְשטָּ ה, לָּ ה ֵמִביא ִלְמִתיחּות ְגדֹולָּ ב ַהזֶּ ְלַבֵקר ְבַהר ַהַבִית. ַהַמצָּ

ה ת ַמְשִגיחָּ רֶּ ה אֹומֶּ רָּ ל ְיהּוִדים ְבַהר ַהַבִית. ַהִמְשטָּ ר ַלְיהּוִדים ְלַבֵקר   -ַעל ִבקּוִרים שֶּ תָּ "מֻּ

ם ם ְלִהְתַפֵלל שָּ הֶּ סּור לָּ ה ַלְיהּוִדים ְבַהר ַהַבִית. אָּ ה לֹׁא ַמְרשָּ רָּ ם ַהִמְשטָּ הֶּ בָּ ." ֵיש יִָּמים שֶּ

ת   ה אֶּ ְגרָּ ה סָּ רָּ ְסְלִמים ַחג. ִבְגַלל ַהַחג ַהִמְשטָּ יָּה ַלמֻּ ְלַבֵקר ַהַבר ַהַבִית. ִלְפֵני ְשבּוַעִים הָּ

ַהר ַהַבִית  ה שֶּ ה הֹוִדיעָּ רָּ חפָּ יִ ַהר ַהַבִית ְלִבקּוֵרי ְיהּוִדים. ַהִמְשטָּ ש ְלִבקּוֵרי ְיהּוִדים   תָּ דָּ ֵמחָּ

ד.  ִאים ַעל ַהר ַהַבִית ִהְתַנְגדּו ְלזֶּה ְמאֹׁ ַאְחרָּ ְסְלִמים שֶּ ת ַהמֻּ אּות. ַאְנֵשי ַהדָּ ַעְצמָּ ְביֹום הָּ

ַעְר  ְמרּו לָּ ְסְלִמים אָּ ת ַהמֻּ א"  מֵ טַ ִבים: "ַהְיהּוִדים רֹוִצים לְ ַאְנֵשי ַהדָּ ל ַאְקצָּ ת ִמְסַגד "אֶּ א אֶּ

יו !"ֵהם ִאְימּו: "ִאם ְיהּוַהקָּ  לָּ ֵגן עָּ בֹוא ּוְלהָּ ם ְצִריִכים לָּ ֲאַנְחנּו  ִדים ַיֲעלּו ְלַהר ַהַבִית דֹוש! ַאתֶּ

אּות   ַעְצמָּ ר יֹום הָּ קֶּ ה". ְבבֹׁ תָּ ֵאלּו קֹוְרִאים "ֲהסָּ ה ִטיִלים". ְלִדבּוִרים כָּ ה ִפגּוִעים ְוִנירָּ ַנֲעשֶּ

ְרעּו. ַהשֹוְטִרים ִהְשַתְלטּו ְיהּוִדים ִהִגיעּו ְלַבֵקר ְבהַ  ִהְפִגינּו ְוִהְתפָּ יּו ַעְרִבים שֶּ ר ַהַבִית. הָּ

ה ֲאנִָּשים.  ֵאלּו ִנְפְצעּו ַכמָּ ר. ַבְמהּומֹות הָּ הָּ ֵנס לָּ ם ְוִאְפְשרּו ַלְיהּוִדים ְלִהכָּ  ֲעֵליהֶּ

 
גּוַע ְבֶאְלָעד פִ   

ִעיר ְוִהְתַנְפלּו  ד. ְשֵני ְמַחְבִלים ֵמֵאזֹור ֵג'ִנין ִהִגיעּו לָּ ְלעָּ יָּה ִפגּוַע ְבאֶּ אּות הָּ ַעְצמָּ ְבסֹוף יֹום הָּ
ן ִיְפַתח  ן בֶּ רֶּ ן ֲחַבקּוק, אֹׁ ה ֲאנִָּשים: יֹונָּתָּ ְצחּו ְשלֹושָּ ְרחֹוב. ַהְמַחְבִלים רָּ ְלכּו בָּ הָּ ַעל ֲאנִָּשים שֶּ

ַעז גֹול דֹות ּובֹׁ ְרחּו ְוִהְתַחְבאּו ַבַיַער. ְיִחידֹות ְמיֻּחָּ ה ֲאנִָּשים. ַאַחר כְָּך ֵהם בָּ עָּ ְצעּו ַאְרבָּ . ֵהם פָּ
ם.  ְפסּו אֹותָּ ה יִָּמים. ַבסֹוף תָּ ְך ְשלֹושָּ שֶּ ם ְבמֶּ ִלים ִחְפשּו אֹותָּ ל שֹוְטִרים ְוַחיָּ  שֶּ
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בו עָּפ  ָּ ש    תָּהַׁ ַׁ ש  ר   
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 דברים ויקרא במדבר שמות בראשית

 בהר אמור  קדושים  אחרי מות מצרע תזריע שמיני צו ויקרא 

 ֱאֹמר -ַהָשבּועַ  ָפָרַשת

ַשת רָּ ר ְבפָּ ִקים ְשֵני ֵיש ֱאמֹׁ  :ֲחלָּ

 ְוַהָקְרָבנֹות ַהֹכֲהִנים ְקֻדַשת.א

ֵאל ַעם כָּל ִריְך ִיְשרָּ דֹוש ִלְהיֹות צָּ ל קָּ ֲהִנים ֲאבָּ ד ְקדֹוִשים ִלְהיֹות ְצִריִכים ַהכֹׁ . ִבְמיֻּחָּ

ה שָּ רָּ נּו ַבפָּ לָּ ֲהִנים ִמְצוֹות ְכתּובֹות שֶּ ִיְהיּו ְכֵדי ַלכֹׁ ד ְקדֹוִשים שֶּ  :ִבְמיֻּחָּ

סּור ֲהִנים אָּ ֵרב ַלכֹׁ  . ְלֵמת ְלִהְתקָּ

סּור ם אָּ הֶּ ה ִעם ְלִהְתַחֵתן לָּ ה ִאשָּ ְיתָּ הָּ ה שֶּ ה ְנשּואָּ ְרשָּ  .ְוִהְתגָּ

ֵהן סּור מּום ִעם ְלכֹׁ ת ְלַהְקִריב אָּ נֹות אֶּ ְרבָּ  . ַהקָּ

ֲהִנים ת ַמְקִריִבים ַהכֹׁ נֹות אֶּ ְרבָּ ֲהִנים ִבְגַלל. ַהקָּ ַהכֹׁ ר ִשיםְקדֹו שֶּ תָּ ם מֻּ הֶּ ק ֶלֱאֹכל לָּ  ֵחלֶּ

נֹות ְרבָּ ֵהן. ֵמַהקָּ ִריְך ַהָקְרָבנֹות ֶאת ֶשַמְקִריב כֹׁ ֵלם גּוף ִעם ִלְהיֹות צָּ ם .שָּ  ְבגּוף ִלְפגָּ

ֵהן .מּום קֹוְרִאים סּור מּום ִעם ְלכֹׁ נֹות ְלַהְקִריב אָּ ְרבָּ ל קָּ דֹוש הּוא ֲאבָּ ֵהן ְכמֹו קָּ ִגיל כֹׁ  רָּ

ר תָּ  . ַהָקְרָבנֹות ֶאת ֶלֱאֹכל לֹו ּומֻּ

נֹות ַגם ְרבָּ ַמְקִריִבים ַהקָּ  .מּום ְבִלי ְשֵלִמים ִלְהיֹות ְצִריִכים ַהִמְזֵבחַ  ַעל שֶּ

 :ְמיָֻחִדים ָקְרָבנֹות ַמְקִריִבים ְמיָֻחִדים ִבְזַמִנים.ב

ַסח ה ַחג ֵיש ְבפֶּ ן ּוַמְקִריִבים ַמצֹות אֹוְכִלים. יִָּמים ִשְבעָּ ְרבָּ ד קָּ ַסח ְמיֻּחָּ  .ְלפֶּ

ִראשֹון ַהיֹום ַאֲחֵרי ִמיָּד ל הָּ ַסח שֶּ ה קֹוְצִרים פֶּ ר] ְשעֹורָּ מֶּ  ִעם ַיַחד ַלִמְזֵבחַ  ּוְמִביִאים[ עֹׁ

ן ְרבָּ ד קָּ  .ְמיֻּחָּ

בֹו ֵמַהיֹום ת ְמִביִאים שֶּ ר אֶּ מֶּ עֹׁ ה סֹוְפִרים הָּ בּועֹות ִשְבעָּ  .שָּ

ה ַאֲחֵרי בּועֹות ִשְבעָּ בּועֹות ַחג] ַחג ֵיש שָּ ה ַבַחג ַגם[. שָּ ן ַמְקִריִבים ַהזֶּ ְרבָּ ד קָּ ם ְמיֻּחָּ חֶּ  ְולֶּ

 .ִבכּוִרים

נָּה ְברֹׁאש נֹות ּוַמְקִריִבים ַחג ֵיש ִכפּור ּוְביֹום ַהשָּ ְרבָּ ִדים קָּ ִריְך ִכפּור ְביֹום. ְמיֻּחָּ צּום צָּ  .לָּ

כֹות ה. ַחג ֵיש ְבסֻּ כָּה יֹוְשִבים יִָּמים ִשְבעָּ ל ַחג הּוא ַהְשִמיִני ַהיֹום ַגם. ַבסֻּ  ַביֹום ֲאבָּ

כָּה יֹוְשִבים לֹׁא ַהְשִמיִני כֹות. ַבסֻּ ְרִכים ַבסֻּ ב ַעל ְמבָּ ְתרֹוג לּולָּ ה ֲהַדס אֶּ בָּ ל. ַוֲערָּ  יֹום כָּ

כֹות נֹות ַמְקִריִבים ְבסֻּ ְרבָּ ִדים קָּ  .ְמיֻּחָּ
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