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 סדר לימוד ליום שני בערב
 

 קיצור שלחן ערוך
 

 סדר ארבע פרשיות ובו ג' סעיפים –סימן ק"מ 
 ְסִעיף א

ל  ם חָּ ים, ְואִּ לִּ ת ְשקָּ שַׁ רָּ ת פָּ בָּ ן הּוא שַׁ יסָּ מּוְך ְלנִּ סָּ ר הַׁ דָּ ש אַׁ ְפֵני רֹאש ֹחדֶׁ לִּ ת שֶׁ בָּ ֹ שַׁ ש ְבשַׁ אש חֹ ר בָּ דֶׁ ת ֲאזַׁי הּוא שַׁ ה בָּ ין ְשֹלשָּ יאִּ ים, ּומֹוצִּ לִּ ת ְשקָּ

שֵ  . בַׁ בּועַׁ שָּ ת הַׁ ְרשַׁ ה ְבפַׁ שָּ ין שִּ אשֹון קֹורִּ רִּ ה, בָּ ְפֵרי ּתֹורָּ י בְ סִּ יעִּ ְשבִּ ין הַׁ י קֹורִּ ֹ נִּ ל ר ששֶׁ ין ּוְבי אש ֹחדֶׁ ילִּ ְתחִּ יש, ּומַׁ דִּ י קַׁ ים ֲחצִּ ת ְואֹוְמרִּ בָּ שַׁ ֹום הַׁ

עּו ְוהִּ  ם טָּ ים. ְואִּ לִּ ת ְשקָּ רַׁ ְפטָּ ין הַׁ ירִּ ְפטִּ ים ּומַׁ לִּ ת ְשקָּ שַׁ רָּ יר ְבפָּ ְפטִּ ין מַׁ י קֹורִּ ישִּ ְשלִּ ילבַׁ ְקרֹותְתחִּ שַׁ  ּו לִּ רָּ ה ְבפָּ לָּ יר ת שְ ְּתחִּ ְפטִּ מַׁ ים, ְוהַׁ ים ּגֹוְמרִּ לִּ קָּ

ש. ת ְורֹאש ֹחדֶׁ בָּ ת שַׁ רַׁ ְפטָּ ם ֵכן הַׁ יר ּגַׁ ְפטִּ ש ּומַׁ ל רֹאש ֹחדֶׁ  קֹוֵרא ְבשֶׁ

 

 ְסִעיף ב

ן הּוא פָּ  יסָּ ש נִּ ְפֵני רֹאש ֹחדֶׁ לִּ ת שֶׁ בָּ שַׁ ת זָּכֹור ְוהַׁ שַׁ רָּ ים הּוא פָּ ְפֵני פּורִּ לִּ ת שֶׁ בָּ ת שַׁ שַׁ ש, וְ הַׁ רָּ ם חָּ ֹחדֶׁ שאִּ ש,  ל רֹאש ֹחדֶׁ ֹחדֶׁ ת הַׁ שַׁ רָּ ז הּוא פָּ ת אָּ בָּ ְבשַׁ

ש הּוא ֹחדֶׁ ת הַׁ שַׁ רָּ ְפֵני פָּ לִּ ת שֶׁ בָּ שַׁ ת. ְוהַׁ בָּ שַׁ ל בַׁ חָּ ר שֶׁ דָּ ש אַׁ ינֹו ְכמֹו רֹאש ֹחדֶׁ שַׁ  ְודִּ רָּ ה.פָּ רָּ  ת פָּ

 

 ְסִעיף ג

ים לִּ  יָּבִּ ה חַׁ רָּ ת פָּ שַׁ רָּ ת זָּכֹור ּופָּ שַׁ רָּ י פָּ ים כִּ א, ְוֵאין קֹוֵיש אֹוְמרִּ ְייתָּ ְדאֹורָּ ם מִּ ין בָּ ְקרֹותָּ ן רִּ טָּ ם קָּ יר, ּוְבֵני הַׁ לְ הֶׁ ְפטִּ ְניָּן מַׁ ם מִּ הֶׁ ֵאין לָּ ים שֶׁ שּובִּ יִּ

ְקְראּו אֹו חֹות יִּ פָּ ל הַׁ ם, ְלכָּ הֶׁ ר לָּ ְפשָּ י אֶׁ ם אִּ ְניָּן, ְואִּ ֵיש מִּ קֹום שֶׁ יָֹּבאּו ְלמָּ ין שֶׁ יכִּ ן בִּ ְצרִּ ינֹות כָּ תָּ אּוי.ְנגִּ  רָּ

 

 סעיפים הלכות מגילה ובו כ"ג – סימן קמ"א
 סעיף א

ם ֵאינֹו ְיה ים עִּ רִּ ין ּוְדבָּ ֵיש לֹו דִּ ֵאל שֶׁ ְשרָּ ה", ְויִּ ְמחָּ ים ְבשִּ ְרבִּ ר מַׁ דָּ ְכנַׁס אַׁ נִּ שֶׁ י יִּ "מִּ ש זֶׁה.ְשפֹוט עִּ ּודִּ  מֹו ְבֹחדֶׁ

 

 סעיף ב

ל נַׁפְ  ֲעֹמד עַׁ ר לַׁ דָּ ש אַׁ ר ְלֹחדֶׁ שָּ ה עָּ ְשֹלשָּ ים בִּ ְיהּודִּ ְקֲהלּו הַׁ ְסֵּתר נִּ י ְואֶׁ כַׁ ְרדֳּ יֵמי מָּ ם ּובִּ נֵָּקם שָּ יּומֵ ְלהִּ ם, ְוהָּ ים ֵמֵאת ה' אֹוְיֵביהֶׁ ֲחמִּ ֵקש רַׁ ין ְלבַׁ יכִּ  ְצרִּ

אֵ  ְשרָּ יּו יִּ ר הָּ ֲאשֶׁ כַׁ ינּו שֶׁ צִּ ְזֵרם, ּומָּ יַׁעַׁ ְך ְשמֹו שֶׁ רַׁ ְתבָּ נּו שֶׁ יִּ ְתעַׁ ה, הִּ מָּ ְלחָּ מִּ זְ ל בַׁ ֵבינּו ֵרם ה', ְוגַׁ יַׁעַׁ ה רַׁ ם ֲעמָּ עָּ ם ֹמשֶׁ ם עִּ ְלחַׁ נִּ לֹום ְביֹום שֶׁ שָּ יו הַׁ ֵלק לָּ

ר,  דָּ נּו ְביֹום י"ג אַׁ ְתעַׁ ְסֵּתר הִּ י ְואֶׁ כַׁ ְרדֳּ יֵמי מָּ ז בִּ ם אָּ א ּגַׁ מָּ ְסתָּ ם ֵכן מִּ נָּה, ְואִּ ְתעַׁ ֵכן וְ הִּ ל יִּ ְבלּו ֲעלֵ קִּ לָּ ם כָּ ֵאליהֶׁ א  ְשרָּ ְקרָּ בּור ְונִּ ית צִּ ֲענִּ יֹום זֶׁה ְלתַׁ

ל אִּ  ת כָּ לַׁ ה ְושֹוֵמעַׁ ְּתפִּ ְך ְשמֹו רֹואֶׁ רַׁ ְתבָּ בֹוֵרא יִּ הַׁ ְזֹכר שֶׁ ְסֵּתר", ְכֵדי לִּ ית אֶׁ ֲענִּ תֹויש בְ "ּתַׁ רָּ נֶׁ ֵעת צָּ ְתעַׁ ר יִּ ֲאשֶׁ בֹו ְכמֹו , כַׁ ל ְלבָּ ל ה' ְבכָּ ה ְויָּשּוב אֶׁ

ֲאבֹוֵתינּו  ה לַׁ שָּ עָּ ְך, ְכמֹו אַׁ שֶׁ ל כָּ ה כָּ ית זֶׁה חֹובָּ ֲענִּ קֹום ֵאין ּתַׁ ל מָּ כָּ ֵהם. ּומִּ ים הָּ יָּמִּ יתִּ ְרְבעָּ בַׁ ֲענִּ ים בַׁ ה ּתַׁ ְכתּובִּ ֵקל בֹו ְבֵעת ים שֶׁ ֵכן ֵיש ְלהָּ א, ְולָּ ְקרָּ מִּ

ם  אִּ ם שֶׁ יִּ ְכֵאב ֵעינַׁ ת בִּ ה ְקצָּ לּו ֹחלֶׁ יקֹות אֹו ֲאפִּ רֹות ּוֵמנִּ ְך, ְכגֹון ְמֻעבָּ ֹצרֶׁ יםהַׁ ֲערִּ ְצטַׁ ְרבֵ  מִּ תְ הַׁ תה לֹא יִּ דֶׁ נּו ְוֵכן ֹילֶׁ ן ְבתֹוְך  עַׁ תָּ ים יֹום, ְוֵכן חָּ ל ְשֹלשִּ כָּ

ְך ר כָּ חַׁ ית אַׁ ֲענִּ ּתַׁ ת הַׁ ְפְרעּו אֶׁ נֹות ְויִּ ְתעַׁ יְך ְלהִּ רִּ לֹו ֵאינֹו צָּ ה שֶׁ ְשּתֶׁ מִּ ת ְיֵמי הַׁ ְבעַׁ לשִּ בְ  , ֲאבָּ ר הַׁ ְפְר ְשאָּ ים לֹא יִּ יאִּ ןרִּ ם מִּ ְצמָּ ת עַׁ ילּו  שּו אֶׁ ֲאפִּ בּור, וַׁ צִּ הַׁ

נֹות. ְתעַׁ יְך ְלהִּ רִּ קֹום צָּ ל מָּ כָּ ית מִּ ֲענִּ ּתַׁ יו הַׁ לָּ ה עָּ שָּ ְך ְוקָּ רֶׁ דֶׁ הֹוֵלְך בַׁ י שֶׁ  מִּ

 

 סעיף ג

נֹות ְביֹום  ְתעַׁ ין ְלהִּ ימִּ ְקדִּ אשֹון מַׁ ים ְביֹום רִּ ל פּורִּ ם חָּ ים, ְואִּ ר הּוא פּורִּ דָּ ישִּ חֲ ְביֹום י"ד אַׁ ם יֵ מִּ ז בְ י, ְואִּ ילָּהש אָּ ית מִּ ה,  רִּ ְילָּ לַׁ ה בַׁ ְסֻעדָּ ת הַׁ יֲַׁעשּו אֶׁ

שִּ  נֹות ְביֹום שִּ ְתעַׁ ין ְלהִּ יכִּ יֹום, ְוֵאין ְצרִּ ֱאֹכל בַׁ ין לֶׁ רִּ ֵבן ֻמּתָּ י הַׁ ֲאבִּ ק וַׁ ְנדָּ סַׁ ל הַׁ ם י, אֲ ֲאבָּ דָּ ל אָּ ח ְואָּ אַׁ בָּ כַׁ שָּ נֶׁה ְביֹום שִּ ֵחר שֶׁ ְתעַׁ י יִּ ישִּ ל ְביֹום ֲחמִּ י.כַׁ  שִּ

 

 סעיף ד

כְ  א לִּ ְמצָּ ת יִּ ְכנֶׁסֶׁ ֵבית הַׁ א מִּ בָּ ב, ּוְכשֶׁ רֶׁ עֶׁ בָּ ת מִּ בָּ ְגֵדי שַׁ ְלֹבש בִּ ה ֵיש לִּ לָּ ְמגִּ ן  ֵנרֹות דֵביתֹובְ בֹוד הַׁ ים ְוֻשְלחָּ ר עָּ ֹוְלקִּ חַׁ ית ְלאַׁ ְרבִּ ת. עַׁ עַׁ ה ֻמצַׁ טָּ רּוְך ּומִּ

ין  ל", ְוקֹורִּ בַׁ ְתקַׁ ם "ּתִּ ֵלם עִּ יש שָּ דִּ ים קַׁ ְשֵרה אֹוְמרִּ ְך אֹוְשֹמנָּה עֶׁ ר כָּ חַׁ ה, אַׁ לָּ ְמגִּ ים ֵאת הַׁ ה קָּ "ְמרִּ ּתָּ הּוא ְבמִּ ְואַׁ ְזמֹור )תהלים כב( דֹוש" )שֶׁ

א" ְוגֹו ְקרָּ ר )ג( "ֱאֹלֵהי אֶׁ ם נֱֶׁאמַׁ ְסֵּתר ְושָּ ל אֶׁ ר עַׁ ֱאמַׁ נֶׁ ר", שֶׁ חַׁ שַׁ ת הַׁ יֶׁלֶׁ ל אַׁ ְמנֵַׁצחַׁ עַׁ ל ' ְדנֶׁ "לַׁ ר עַׁ ה, דְ מִּ ֱאמַׁ לָּ א ְמגִּ ר ר' ְיהֹוֻשעַׁ בֶׁ ְקרָּ מַׁ יָּב אָּ י: חַׁ ן ֵלוִּ

ם  א יֹומָּ ְקרָּ ר "ֱאֹלֵהי אֶׁ נֱֶׁאמַׁ יֹום, שֶׁ ּה בַׁ ְשנֹותָּ ה ְולִּ ְילָּ לַׁ ה בַׁ לָּ ְמגִּ ת הַׁ ְקרֹות אֶׁ ם לִּ דָּ יָּ ֲענֶׁה, ְולַׁ לֹא תַׁ וְ אָּ ה ְולֹא דּומִּ ה ְילָּ ּתָּ יְך ֵליּה )ד( "ְואַׁ י", ּוְסמִּ ה לִּ

ֵלם ְבלֹא "ּתִּ  יש שָּ דִּ ְך קַׁ ר כָּ חַׁ דֹוש" ְוגֹו'(, ְואַׁ םקָּ י ֹנעַׁ יהִּ ת "וִּ בָּ ֵאי שַׁ ל", ּוְבמֹוצָּ בַׁ דֹו", "ְואַׁ ְתקַׁ ה קָּ ֵלםּתָּ יש שָּ דִּ ן ְלָך",  ש", קַׁ ּתֶׁ ל", "ְויִּ בַׁ ְתקַׁ ְבלֹא "ּתִּ

ֵלינּו". כֹוס, "עָּ ל הַׁ ין עַׁ ילִּ ְבדִּ  ּומַׁ

 

 סעיף ה

ין הָּ  נֹוֲהגִּ ל שֶׁ קֶׁ שֶׁ ית הַׁ ֲחצִּ ר ְלמַׁ ן, ֵזכֶׁ קֹום ּוְבאֹותֹו ְזמַׁ בּועַׁ ְבאֹותֹו מָּ קָּ ְטֵבעַׁ הַׁ מַׁ ן הַׁ ית מִּ ֲחצִּ ים מַׁ ם פּורִּ ֵּתן ֹקדֶׁ נֹות לִּ ְרבָּ ְך קָּ ר ְלֹצרֶׁ ֲאדָּ ין בַׁ יּו נֹוְתנִּ

א כְ  שָּ י תִּ ת כִּ שַׁ רָּ ְבפָּ שּום דִּ ית מִּ ֲחצִּ ֹלש מַׁ ֵּתן שָּ ג לִּ ְנהָּ בּור, ּומִּ צִּ ין הַׁ ְלקִּ ה, ּוְמחַׁ לָּ ְמגִּ ת הַׁ יאַׁ ְפֵני ְקרִּ ב לִּ רֶׁ עֶׁ ין בָּ ה. ְונֹוְתנִּ ים ְּתרּומָּ מִּ ה ְפעָּ יב ְשֹלשָּ תִּ



 

נָּה  ְשֵרה שָּ ן ְשֹלש עֶׁ ם, בֶׁ יָּב ְלעֹולָּ ת חַׁ חַׁ ם אַׁ עַׁ ילֹו פַׁ ְשבִּ ן בִּ יו נָּתַׁ בִּ ם אָּ טּור ְואִּ ן פָּ טָּ ים. קָּ יִּ ֲענִּ ן לָּ יָּב ְוֵישאֹותָּ ים ְדחַׁ ד ֵיש אֹוְמרִּ טּור עַׁ ים ְדפָּ  אֹוְמרִּ

ים. ְשרִּ ן עֶׁ ְיֵהא בֶׁ  שֶׁ
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ח כַׁ ם שָּ ים, ְואִּ סִּ נִּ ל הַׁ ים עַׁ ה אֹוְמרִּ ְנחָּ ית ּומִּ ֲחרִּ ית, שַׁ ְרבִּ ְינּו ְביֹום י"ד( עַׁ ים )ְדהַׁ ינְבפּורִּ ֵין לְ ֹו ְכמֹו בַׁ , דִּ ה )עַׁ יף כא.ֲחנֻכָּ ן קלט ְסעִּ ימָּ  ֵעיל סִּ
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ם  דָּ ל אָּ יָּב כָּ כֵ חַׁ יֹום, ְולָּ ה ּובַׁ ְילָּ לַׁ ה בַׁ לָּ ְמגִּ ת הַׁ יאַׁ ְשֹמעַׁ ְקרִּ ה לִּ שָּ יש ֵבין אִּ ם הַׁ ֵבין אִּ ת  ְבתּולֹותן ּגַׁ כֶׁ לֶׁ ן לָּ הֶׁ ם ֵאינָּן ֹהְלכֹות לְ ֵיש לָּ ת, ְואִּ ְכנֶׁסֶׁ ֵבית הַׁ

ם שֶׁ  ֵנְך ֹאתָּ ים ְלחַׁ יָּבִּ ים חַׁ נִּ ְקטַׁ ת הַׁ ם אֶׁ ת ְוגַׁ יִּ בָּ ן בַׁ ְפֵניהֶׁ ְקרֹות לִּ ין לִּ יכִּ ְשְמעּו ְצרִּ תקְ יִּ יאַׁ לָּ  רִּ ְמגִּ ֹ הַׁ קֹום ל ל מָּ כָּ ים ה, ּומִּ נִּ ת ְקטַׁ ְכנֶׁסֶׁ יאּו ְלֵבית הַׁ א יָּבִּ

ים. שֹוְמעִּ ת הַׁ עַׁ ים דַׁ ְלְבלִּ ְמבַׁ  ְביֹוֵתר שֶׁ

 

 סעיף ח

ְרֵבה ֵמֲחמַׁ  ֵער הַׁ ְצטַׁ מִּ י שֶׁ ל פִּ ף עַׁ ים, אַׁ בִּ כֹוכָּ ם ֵצאת הַׁ ְקרֹות ֹקדֶׁ סּור לִּ ה אָּ ְילָּ ל לַׁ ה שֶׁ לָּ ּתַׁ ְמגִּ ית, אַׁ ת הַׁ ְטֹעם קְ ֲענִּ ה, ְכגֹון ְך יָּכֹול לִּ לָּ ְמגִּ ם הַׁ ת ֹקדֶׁ צָּ

ית. ֲענִּ ּתַׁ ת הַׁ ט ֵמֻחְלשַׁ יק ְמעַׁ ֲחזִּ ה, ְכֵדי ְלהַׁ דֹומֶׁ ה ְוכַׁ פֶׁ  קָּ
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ֵיש ֹרב ֲאנָּשִּ  קֹום שֶׁ ת ְבמָּ ְכנֶׁסֶׁ ה ְבֵבית הַׁ לָּ ְמגִּ ת הַׁ יאַׁ ְשמֹועַׁ ְקרִּ ר לִּ ֻמְבחָּ ן הַׁ ה מִּ ְצוָּ שמִּ ת מֶׁ ּום ְד"בְ ים, מִּ ְדרַׁ ם הַׁ ב עָּ ל רָּ ְך" )משלי יד, כח(, ּוְלכָּ לֶׁ

ְקרָּ  ְניָּן יִּ ּה ְבמִּ ְקרֹותָּ ר לִּ ְפשָּ י אֶׁ ם אִּ ה, ְואִּ רָּ ְניַׁן ֲעשָּ ּה ְבמִּ ְשֹמעַׁ ֹאתָּ ה לִּ ְראֶׁ חֹות יִּ פָּ ּההַׁ ל יָּחִּ א ֹאתָּ ה כָּ לָּ ּתֹוְך ְמגִּ , וְ  יד מִּ נֶׁיהָּ ְלפָּ כֹות שֶׁ ְברָּ ם הַׁ ה עִּ ם ְכֵשרָּ אִּ

ד יֹו חָּ ְשְמעּו ְויאֶׁ הּוא יֹוֵדעַׁ ְוֵהם יִּ א זֶׁה שֶׁ ְקרָּ ים, יִּ ר ֵאינָּם יֹוְדעִּ ְשאָּ ּה ְוהַׁ ְקרֹותָּ יֵדעַׁ לִּ ל פִּ ֹוְצאִּ ף עַׁ רָּ ם אַׁ ֵאינָּם ֲעשָּ יהָּ ֵאין י שֶׁ ֲחרֶׁ ְלאַׁ ה שֶׁ כָּ ל ְברָּ ה, ֲאבָּ

מְ  יד ְלאָּ ם יָּחִּ ְלכּות יָּכֹול ּגַׁ ְך ְבלֹא ֵשם ּומַׁ ה, ְואַׁ רָּ ֲעשָּ ק בַׁ ים רַׁ ּה.אֹוְמרִּ  רָּ
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ּה א פֹוֵשט ֹאתָּ לָּ ה, אֶׁ ה ְכרּוכָּ לָּ ּתֹוְך ְמגִּ קֹוֵרא ֵאינֹו קֹוֵרא מִּ הַׁ ֵאל שֶׁ ְשרָּ ל יִּ ג ְבכָּ ְנהָּ ף ְוכֹופְ  מִּ ּה דַׁ ּגֶׁ עַׁ לָּ ף ְכמֹו אִּ ת ל דַׁ רֶׁ ּגֶׁ ְקֵראת "אִּ נִּ ְפֵני שֶׁ ת, מִּ רֶׁ

ּה. ְשטָּ ים ְלפָּ יכִּ ים ֵאינָּם ְצרִּ שֹוְמעִּ ל הַׁ ים". ֲאבָּ פּורִּ  הַׁ
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ל  כֹות, "עַׁ ֹלש ְברָּ נֶׁיהָּ שָּ ֵרְך ְלפָּ ה, ְמבָּ ְילָּ לַׁ יֹום ּוֵבין בַׁ ה ֵבין בַׁ לָּ ְמגִּ ת הַׁ קֹוֵרא אֶׁ א מִּ הַׁ ה", "מְ ְקרָּ לָּ ים" וְ גִּ סִּ ה נִּ שָּ עָּ ּה שֶׁ תָּ יאָּ ר ְקרִּ חַׁ ֱחיָּנּו". ּוְלאַׁ הֶׁ "שֶׁ

ְרכַׁ  ין בִּ ְרכִּ יו, ּוְמבָּ נָּ ּה ְלפָּ יחָּ נִּ ּה ּומַׁ ּה ֻכלָּ ֵבל כֹוְרכָּ ם אָּ יֵבנּו" ְוכּו'. אִּ ת רִּ ב אֶׁ רָּ לָּ ֹוֵרא אֵ קת "הָּ ְמגִּ ֵחר ת הַׁ ֵרְך אַׁ ת אֶׁ ה, ְיבָּ ְרכַׁ שּום בִּ כֹות מִּ ְברָּ ת הַׁ

יָּנּו". חֶׁ הֶׁ  "שֶׁ
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ְביֹונִּ  אֶׁ נֹות לָּ ּתָּ נֹות ּומַׁ ְשֹלחַׁ מָּ ְצוַׁת מִּ ל מִּ ם עַׁ ְּונּו ּגַׁ ל יֹום ְיכַׁ ֱחיָּנּו שֶׁ הֶׁ ת שֶׁ ְרכַׁ ְשלִּ ת פּוֻעדַׁ ים ּוסְ ְבבִּ ים, ְוֵכן הַׁ יא אֶׁ רִּ ֵּון ְלהֹוצִּ ְיכַׁ יְך שֶׁ רִּ בּור צָּ ת יחַׁ צִּ

ְצֹות ֵאלּו. ל מִּ ם עַׁ בּור ּגַׁ צִּ  הַׁ
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יְך לְ  רִּ שֹוֵמעַׁ צָּ ם הַׁ ים. ְוגַׁ שֹוְמעִּ ל הַׁ יא ֵאת כָּ ֵּון ְלהֹוצִּ יְך ְלכַׁ רִּ ה צָּ לָּ ְמגִּ ת הַׁ קֹוֵרא אֶׁ ֵּוןהַׁ ֵצאת ְולִּ  כַׁ ל ּתֵ לָּ ה ְשֹמעַׁ כָּ ה וְ בָּ ק ֵּתיבָּ ם רַׁ לּו אִּ ֲאפִּ ה. שֶׁ ֵתבָּ

ישִּ  ְרעִּ מַׁ ה שֶׁ עָּ ְבשָּ יחַׁ ְמֹאד שֶׁ ְשּגִּ קֹוֵרא ְלהַׁ יְך הַׁ רִּ ֵכן צָּ ע ֵאינֹו ֹיֵצא, ְולָּ מַׁ ת לֹא שָּ חַׁ יןין ּומְ אַׁ ְלְבלִּ ן,  בַׁ מָּ ת הָּ אַׁ כָּ ְמֵרי. יִּ ְבהַׁ ש ְלגַׁ עַׁ רַׁ ד יֲַׁעֹבר הָּ ְשֹּתק עַׁ

אּוי ְונָּכֹו קֹום רָּ ל מָּ כָּ ְצמֹוּומִּ ר ְבעַׁ יֹאמַׁ ה ְכֵדי שֶׁ ה ְכֵשרָּ לָּ ד ְמגִּ חָּ ל אֶׁ ְהיֶׁה ְלכָּ יִּ ה ן שֶׁ לָּ ה  מִּ לָּ ן לֹא יִּ בְ ְבמִּ ש, פֶׁ חַׁ קֹוֵרא, ְוֵכן כָּ לַׁ ן הַׁ ת מִּ חַׁ ה אַׁ ע ֵּתיבָּ ל ְשמַׁ

לָּ  ּה ְמגִּ ְהיֹות לָּ ה טֹוב לִּ ר מַׁ ְפשָּ ם אֶׁ ים, אִּ ת נָּשִּ ְזרַׁ ת ְבעֶׁ דֶׁ עֹומֶׁ ת ֵלב שֶׁ ְכמַׁ ה חַׁ שָּ קְ ה ְכֵשרָּ אִּ ּתֹוה לִּ שֶׁ רֹות מִּ ם קָּ י שָּ ּה, כִּ יָּבֹות כָּ ים חַׁ נָּשִּ ְשמֹועַׁ ְוהַׁ ה לִּ

ֵין ה, עַׁ לָּ ְמגִּ ת הַׁ יאַׁ ת ְקרִּ ְשעַׁ ה בִּ ְרֲאתָּ נָּה ְונִּ ְלבָּ ת הַׁ ְדשּו אֶׁ ם לֹא קִּ ים. )אִּ ֲאנָּשִּ ימָּ  ְלֵעיל ְכמֹו הָּ  ן צז(.סֹוף סִּ
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ת, חַׁ ה אַׁ ימָּ ְנשִּ ֹכל בִּ ת הַׁ רֶׁ ת ֲעשֶׁ ם ֵּתבַׁ ן ְוגַׁ מָּ ת ְבֵני הָּ רֶׁ ת ֲעשֶׁ ר אֶׁ יֹאמַׁ יְך שֶׁ רִּ קֹוֵרא צָּ יעַׁ  הַׁ תְ ֻכלָּ שֶׁ ְלהֹודִּ ְרגּו ְונִּ ה לֹומַׁ ם נֶׁהֶׁ לָּ ְּתחִּ ין ְלכַׁ ד. ְונֹוֲהגִּ חָּ ר לּו ְכאֶׁ

ד ֲאפִּ  יֲעבַׁ ת, ּוְבדִּ חַׁ ה אַׁ ימָּ ְנשִּ ֹכל בִּ יש הַׁ ֵמש ֵמאֹות אִּ ן חָּ ת ְבֵני מִּ רֶׁ יק ֵבין ֲעשֶׁ ְפסִּ ן יֵ הָּ ילּו הִּ ה מָּ ְקצָּ שֶׁ ֵצא, ּומַׁ ין בִּ ל נֹוֲהגִּ הָּ קָּ ל הַׁ כָּ ת ְמקֹומֹות שֶׁ

ְשמְ  ל יִּ הָּ קָּ ד יֹאְמֵרם ְוהַׁ קֹוֵרא ְלבַׁ א הַׁ לָּ ג נָּכֹון, אֶׁ ְנהָּ ן ֵאינֹו מִּ מָּ ת ְבֵני הָּ רֶׁ ים ֲעשֶׁ מְ עּו כְ אֹוְמרִּ ל הַׁ אֹומֵ מֹו כָּ ה, ְכשֶׁ לָּ קֹוגִּ ה ר הַׁ ְדדָּ הּוא נָּ ה הַׁ ְילָּ לַׁ ֵרא בַׁ

ְעֵנעַׁ  זֹאת ְינַׁ ת הַׁ רֶׁ ּגֶׁ אִּ אֹוֵמר הָּ ֵנס, ּוְכשֶׁ ר הַׁ יקָּ יל עִּ ְתחִּ ם מַׁ י שָּ יּהַׁ קֹולֹו, כִּ ת הַׁ  ְוגֹו' יְַׁגבִּ ה.אֶׁ לָּ  ְמגִּ
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בּור, כִּ  יחַׁ צִּ ְשלִּ ם הַׁ א עִּ ְקרָּ ש, לֹא יִּ ה אֹו ֻחמָּ ה ְפסּולָּ לָּ יו ְמגִּ נָּ ֵיש ְלפָּ י שֶׁ ם הּוא מִּ ְשֹמעַׁ ינֹו יָּכֹואֵ ֹוֵרא קי אִּ ֵּון לִּ ם  ל ְלכַׁ לּו אִּ ֲאפִּ בּור, וַׁ יחַׁ צִּ ְשלִּ ן הַׁ מִּ

בּור,  יחַׁ צִּ ְשלִּ ת הַׁ יאַׁ ְקרִּ ֵּון לִּ הּוא קֹוֵרא ְולֹא ְיכַׁ ה שֶׁ ֵחר מַׁ ע אַׁ ְשמַׁ א יִּ מָּ ֵּון, שֶׁ ֹ וְ הּוא ְיכַׁ ֵיעַׁ ֵכן ל ל  א ְיסַׁ ם ְבעַׁ דָּ בפֶׁ שּום אָּ יחַׁ צִּ ְשלִּ ן ה ְלהַׁ ֵכן אֹותָּ ּור, ְולָּ

ֲחֹזר וְ  בּור לַׁ יחַׁ צִּ ְשלִּ יְך הַׁ רִּ ם, צָּ ל ְבקֹול רָּ הָּ קָּ ים הַׁ אֹוְמרִּ ה שֶׁ ה ְפסּוֵקי ְּגאּולָּ עָּ ְרבָּ ְקרֹואַׁ ּתֹוְךלִּ ם מִּ ְכשֵ תָּ ה הַׁ לָּ ְמגִּ ה. הַׁ  רָּ

 

 סעיף טז

ם זֶׁה שֶׁ  ֵחר, אִּ יא אַׁ ה ְוקֹוֵרא ְלהֹוצִּ לָּ ת ְמגִּ יאַׁ ְקרִּ א בִּ ר יָּצָּ ְכבָּ י שֶׁ ֵצאת יֹוֵדעַׁ מִּ יְך לָּ רִּ ֵר  ְבעַׁ הּוא צָּ כֹות ְצמֹו ְלבָּ ְברָּ ת הַׁ יא יְ ְך אֶׁ ם הִּ ְצמֹו, ְואִּ ֵרְך ְבעַׁ בָּ

ְשמֹו נּו לִּ ּוָּ יו ְוצִּ ְצֹותָּ נּו ְבמִּ ְדשָּ ר קִּ ר "ֲאשֶׁ ֵרְך ְויֹאמַׁ קֹוֵרא ְיבָּ הַׁ ה טֹוב יֹוֵתר שֶׁ שָּ ה".עַׁ ְמגִּ אִּ  לָּ



 

 

 סעיף יז

ים(  ֵאינֹו פּורִּ ת )שֶׁ בָּ ים בְ ְבשַׁ ל פּורִּ ם חָּ קֹום אִּ ל מָּ כָּ ה, ּומִּ לָּ ְמגִּ ת הַׁ ְלֵטל אֶׁ ין ְלטַׁ רִּ יאֵ יֹום א' ֻמּתָּ בִּ מְ ין ְלהָּ ת הַׁ ת אֶׁ בָּ לּו א ְבשַׁ ת, ֲאפִּ ְכנֶׁסֶׁ ה ְלֵבית הַׁ לָּ גִּ

חֹול. ת לַׁ בָּ שַׁ ין מִּ ֵוי ֵמכִּ שּום ְדהָּ ין. מִּ נֶׁת ְבֵערּובִּ הּוא ְמֻתקֶׁ יר שֶׁ  ְבעִּ
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 סעיף יח

אּוי, יָּ  רָּ ים כָּ מִּ ְטעָּ ם הַׁ ה עִּ לָּ ְמגִּ ת הַׁ ְקרֹות אֶׁ יָּכֹול לִּ בּור שֶׁ יחַׁ צִּ ם ְשלִּ הֶׁ ֵאין לָּ בּור שֶׁ ים, רַׁ ְקרֹות ּגַׁ כֹול לִּ צִּ מִּ אּוי ם ְבלֹא ְטעָּ רָּ ֵּתבֹות כָּ ת הַׁ א אֶׁ ְקרָּ יִּ ק שֶׁ

י ֹיֵשב כַׁ ְרדֳּ ְמקֹום "ּומָּ א בִּ רָּ ם קָּ אִּ ְניָּן, שֶׁ עִּ נֶׁה הָּ ְשּתַׁ לֹא יִּ ְמקֹום "ְוהָּ  -" שֶׁ ב אֹו בִּ ן ֹנפֵ יָּשַׁ ל -ל" מָּ לנָּפַׁ ה, ֲאפִּ דֹומֶׁ ין , ְוכַׁ יכֹולִּ ד ֵאינֹו יֹוֵצא, וִּ יֲעבַׁ ּו ְבדִּ

כִּ  ק, ְוהָּ ְדחָּ ת הַׁ הּוא ְשעַׁ ן שֶׁ ן, ֵכיוָּ ֹהגֶׁ א כַׁ ְקרָּ יִּ ים שֶׁ מִּ ה ְנֻקדֹות ּוְטעָּ לָּ ְמגִּ ֲעשֹות בַׁ ילַׁ דִּ מַׁ י עָּ חֵ ף ְטֵפי מִּ א אַׁ ְקרָּ יִּ ן שֶׁ ר מִּ ה שֶׁ ש, ְדֵכיוָּ חַׁ ש ְבלַׁ ֻחמָּ זֶׁה ּתֹוְך הַׁ

ְשמַׁ  יִּ ְעּתֹו שֶׁ ֵּון דַׁ ש ֵאינֹו יָּכֹול ְלכַׁ חַׁ לּו הּוא קֹוֵרא ְבלַׁ ש ֲאפִּ ֻחמָּ ּתֹוְך הַׁ קֹוֵרא מִּ שְ הַׁ יחַׁ צִּ ע ֵמהַׁ א שֶׁ לִּ ְמצָּ ש ְוֵאינֹו יֹוצֵ בּור, ְונִּ ֻחמָּ ּתֹוְך הַׁ ק מִּ א רַׁ רָּ א, קָּ

ְך, צָּ  ע כָּ ם ֵארַׁ ה.ְואִּ ה ְכֵשרָּ לָּ ּתֹוְך ְמגִּ ּה מִּ ְמעָּ ֲחֹזר ּוְלשָּ יְך לַׁ  רִּ

 

 סעיף יט

ק  ּה רַׁ תָּ ְלכָּ ה ְכהִּ יא ְכתּובָּ ם הִּ קֹום אִּ ל מָּ כָּ ינָּּה, מִּ ה ְכדִּ ה ְכֵשרָּ לָּ ם ְמגִּ הֶׁ ֵאין לָּ בּור שֶׁ ּהּתֵ ים ֵאיזֶׁה ֲחֵסרִּ שֶׁ צִּ עָּ ְמצָּ ְניָּן בֹות ְבאֶׁ ּה עִּ ֵסר בָּ לֹא חָּ ן שֶׁ , ֵכיוָּ

ד שָּ  חָּ ה, אאֶׁ ל פֶׁ קֹוֵרא ְבעַׁ א הַׁ ְקרָּ עּות יִּ טָּ כֹות, ְוהַׁ ְברָּ ם הַׁ ּה עִּ ּתֹוכָּ ְקרֹות מִּ ין לִּ יוֹו יֹאמַׁ ֵלם ְיכֹולִּ נָּ ּתֹוְך  ר ְלפָּ ש מִּ חַׁ ם הַׁ ְבלַׁ הֶׁ ם ֵאין לָּ ל אִּ ש, ֲאבָּ ֻחמָּ

ה א לָּ ְּתחִּ ּה בַׁ ֵסר בָּ חָּ ֵלם, אֹו שֶׁ ד שָּ חָּ ְניָּן אֶׁ ּה עִּ ֵסר בָּ חָּ ל אֹו שֶׁ ה ְכלָּ לָּ סֹוף, קְמגִּ ין ֹו בַׁ חֻ מִּ ֹורִּ ד בִּ ּתֹוְך הַׁ חָּ ל אֶׁ ש כָּ יד מָּ ין. ְויָּחִּ ְרכִּ ְצמֹו ְוֵאין ְמבָּ ְפֵני עַׁ

כֹות. ּה ְבלֹא ְברָּ ה קֹוֵרא בָּ ה ְפסּולָּ לָּ ק ְמגִּ ֵאין לֹו רַׁ  שֶׁ

 

 סעיף כ

יֵני שִּ  ל מִּ ְראֹות כָּ סּור לִּ יֵני ֲאֵבלּות, ְואָּ ל דִּ ה נֹוֵהג ְבכָּ ְבעָּ ֵבל ּתֹוְך שִּ נְ אָּ ְך בִּ ה, אַׁ ת ְמחָּ ילַׁ ל הַׁ עִּ ְנדָּ בֵ וִּ סַׁ ל ּגַׁ ה עַׁ יבָּ ים ישִּ רִּ ֵהן ְדבָּ ְפֵני שֶׁ ר מִּ ל ֻמּתָּ ְפסָּ י סַׁ

ם לָּ  ב, ְואִּ לָּה מּוטָּ ְמגִּ ְקרֹות הַׁ ְניָּן ְלֵביתֹו לִּ ֱאֹסף מִּ ם יָּכֹול לֶׁ ה אִּ ְילָּ לַׁ ֹכל. בַׁ ין לַׁ ְראִּ נִּ תְ הַׁ ֵלל בְ או יִּ ְכנֶׁסֶׁ ֵביתֹו ְוֵיֵלְך ְלבֵ פַׁ ם חָּ ית הַׁ ה. אִּ לָּ ְמגִּ ְשֹמעַׁ הַׁ ל ת לִּ

יֹום הֹוֵלְך ית ְבעֹוד יֹום. ּובַׁ ישִּ ה ְשלִּ ר ְסֻעדָּ חַׁ ת ְלאַׁ ְכנֶׁסֶׁ ת ֵיֵלְך ְלֵבית הַׁ בָּ ֵאי שַׁ ְכנֶׁסֶׁ  ְלֵביְבמֹוצָּ מְ ת הַׁ ה ְולַׁ לָּ ְּתפִּ ה.ת לַׁ לָּ  גִּ

 

 סעיף כא

ה הּוא אֹונֵ  ְילָּ לַׁ ְסֵּתר ּובַׁ ית אֶׁ ֲענִּ ֵמת לֹו ֵמת ְבתַׁ י שֶׁ ת הַׁ מִּ יאַׁ ע ְקרִּ ְשמַׁ ה, יִּ ְקבּורָּ ם הַׁ לָּ ן ֹקדֶׁ ֵחרְמגִּ שָּ ה ֵמאַׁ ל בָּ ה , ְולֹא יֹאכַׁ ְילָּ לַׁ י בַׁ ן, כִּ ה יָּיִּ ְשּתֶׁ ר ְולֹא יִּ

ר  חַׁ ֵמת, ְואַׁ ת הַׁ ין אֶׁ ת קֹוְברִּ ְכנֶׁסֶׁ ֵבית הַׁ ה מִּ יאָּ ר ְיצִּ חַׁ יֹום ְלאַׁ ה, ּובַׁ ְשּתֶׁ יָּב ְבמִּ ֵלל וְ ְך יִּ כָּ ֵאינֹו חַׁ תְתפַׁ א אֶׁ ְקרָּ לָּ  יִּ ְמגִּ ע הַׁ מַׁ ם שָּ ֵחר, ְואִּ ע ֵמאַׁ ְשמַׁ ה אֹו יִּ

כֹו א ְבלֹא ְברָּ ְקרָּ יֲַׁחֹזר ְויִּ קֹום נָּכֹון שֶׁ ל מָּ כָּ א. ּומִּ ה יָּצָּ ְקבּורָּ ם הַׁ ה ֹקדֶׁ לָּ ְמגִּ ת הַׁ יאַׁ ֹ ת, ּותְ ְקרִּ ין ל ילִּ לּו פִּ יחַׁ ֲאפִּ הּוא יֹום אַׁ א יַׁנִּ ן שֶׁ ה ֵכיוָּ ְקבּורָּ ר הַׁ חַׁ

ְבלֹו. ְואֹונֵ  אשֹון ְבאֶׁ ן.רִּ יָּיִּ ר ּובַׁ שָּ ר ְבבָּ ים ְביֹום ֻמּתָּ  ן ְבפּורִּ

 

 סעיף כב

ין  יש ְוקֹורִּ דִּ י קַׁ ים ֲחצִּ ְשֵרה אֹוְמרִּ ר ְשֹמנָּה עֶׁ חַׁ ת, ְלאַׁ ְכנֶׁסֶׁ ים ְלֵבית הַׁ ימִּ ְשכִּ ית מַׁ ֲחרִּ שַׁ ּתֹורָּ בַׁ שַׁ רָּ לֵ ה ְבפָּ יָּבֹא ֲעמָּ ְך ת "וַׁ ר כָּ חַׁ ְבֵרי, ְואַׁ א ּגַׁ תָּ ק" ְּתלָּ

יש, ּו דִּ י קַׁ הֲחצִּ כָּ ר ְברָּ חַׁ ה, ְלאַׁ לָּ ְמגִּ ת הַׁ ין אֶׁ ה קֹורִּ ר ּתֹורָּ ֵספֶׁ ת הַׁ ין אֶׁ יסִּ ְכנִּ מַׁ ר שֶׁ חַׁ ֲחרֹו ְלאַׁ ינָּה ֵאין אאַׁ ֲחרִּ ים ְבשַׁ ֵים ֹוְמרִּ סִּ ר שֶׁ חַׁ יא", ּוְלאַׁ ר ֵהנִּ ת "ֲאשֶׁ

א ְשֵרי", "ּובָּ ים "אַׁ נַׁת יֲַׁעֹקב" ְוכּו' ְואֹוְמרִּ ים "שֹושַׁ " אֹוְמרִּ יעַׁ מֹושִּ ֵאל הַׁ יֹון", קַׁ  "הָּ ישְלצִּ ם דִּ ֵלם עִּ ל". ְואֵ  שָּ בַׁ ְתקַׁ ד "ּתִּ ין עַׁ לִּ ְּתפִּ ת הַׁ ֲחֹלץ אֶׁ ין לַׁ

ינַׁן "ֵאלּו ְּתפִּ  ְרשִּ ר", ְודָּ יקָּ ּה )אסתר ח, טז( "וִּ יב בָּ ְכתִּ שּום דִּ ה, מִּ לָּ ְמגִּ ת הַׁ יאַׁ ר ְקרִּ חַׁ ין"ְלאַׁ ם ֵיש לִּ ם קְ מִּ . אִּ ין ֹקדֶׁ לִּ ה מָּ שּום ילָּ ה מִּ לָּ ְמגִּ ת הַׁ יאַׁ רִּ

ה. ילָּ שֹון" זֹו מִּ יב "ְושָּ ְכתִּ  דִּ

 

 סעיף כג

ינ ְמדִּ י בִּ יחִּ א ְשכִּ ּה ְבט"ו )ְולָּ ין בָּ ן נּון קֹורִּ ימֹות ְיהֹוֻשעַׁ בִּ ה מִּ ת חֹומָּ פֶׁ יא ֻמקֶׁ הִּ יר שֶׁ  (.ֹוֵתינּועִּ
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 ְסִעיף א

יב )אסתר ט, כב( "ּומִּ  ְכתִּ נֹות, דִּ ּתָּ ד ְשֵּתי מַׁ חָּ ם אֶׁ דָּ חֹות ְלאָּ פָּ ל הַׁ ְשֹלחַׁ ְלכָּ ם לִּ דָּ ל אָּ יָּב כָּ נֹות אִּ ְשלֹוחַׁ שְ חַׁ מָּ ד. יש ְלֵרֵעהּו", מַׁ חָּ אֶׁ נֹות לָּ ּתָּ ע ְשֵּתי מַׁ מַׁ

קֹום  ל מָּ כָּ ח, ּומִּ ים ֲהֵרי זֶׁה ְמֻשבָּ נֹות ְלֵרעִּ ְשֹלחַׁ מָּ ה לִּ ְרבֶׁ מַׁ ל הַׁ ְרבֹות ְבמַׁ ְוכָּ ב ְלהַׁ נֹותמּוטָּ ְביֹונִּ  ּתָּ אֶׁ ְרבֹות בִּ לָּ ְלהַׁ נֹות ים מִּ ְשלֹוחַׁ מָּ תֹו ּוְבמִּ ְסעּודָּ

ֵמחַׁ לֵ  א ְלשַׁ לָּ רּוְך הּוא, אֶׁ דֹוש בָּ קָּ ְפֵני הַׁ ת לִּ רֶׁ ה ּוְמֹפאֶׁ ה ְּגדֹולָּ ְמחָּ י ֵאין שִּ ים, כִּ יתֹוב ֲענִּ ְלֵרעִּ ים וִּ נֹות, יִּ ְלמָּ ים ְואַׁ ֵמחַׁ לֵ וְ מִּ ְמשַׁ ֵאלּו הַׁ ים הָּ לִּ ֻאְמלָּ ב הָּ

י אִּ ְדכָּ ֲחיֹות ֵלב נִּ ים ּוְלהַׁ לִּ ֲחיֹות רּוחַׁ ְשפָּ ר )ישעיה נז, טו( "ְלהַׁ נֱֶׁאמַׁ ינָּה, שֶׁ ְשכִּ ה לַׁ  ם".דֹומֶׁ

 

 ְסִעיף ב

ר ְודָּ  שָּ קּון, ְכגֹון בָּ י ּתִּ הּוא ְבלִּ ֱאכֹול ְכמֹות שֶׁ אּוי לֶׁ רָּ ר שֶׁ בָּ א דָּ לָּ נֹות אֶׁ א מָּ ְקרָּ ים לֹא נִּ ים מְ גִּ לִּ ין, אֹו מִּ וְ ֻבשָּ יִּ ן לֹא חַׁ ה אֹו ֵפרֹות אֹו כֹוס יַׁיִּ יקָּ יֵני ְמתִּ

יֹוֵצא בֹו. ש ְוכַׁ  ּוֵמי ְדבַׁ

 

 ְסִעיף ג



 

חֹות ְשֵּתי מַׁ  פָּ ל הַׁ ֵּתן ְלכָּ יָּב לִּ ה, חַׁ קָּ ֵבל ְצדָּ ְמקַׁ ֵאל הַׁ ְשרָּ ְביִּ י שֶׁ נִּ לּו עָּ ם ֲאפִּ דָּ ל אָּ נֹותכָּ ְשֵני עֲ  ּתָּ יְ לִּ ים, ְדהַׁ יִּ יב )אסתר מַׁ נּו נִּ ְכתִּ ד, דִּ חָּ ל אֶׁ ת ְלכָּ חַׁ נָּה אַׁ ּתָּ

ין ְקְדקִּ ים, ְוֵאין ְמדַׁ ְביֹונִּ ְשֵני אֶׁ נֹות לִּ ּתָּ ע ְשֵּתי מַׁ ְשמַׁ ים" מַׁ ְביֹונִּ אֶׁ נֹות לָּ ּתָּ ע ט, כב( "ּומַׁ יְבמָּ פֹוֹות פּורִּ ל הַׁ א כָּ לָּ י ם אֶׁ ים לֹו. ּומִּ ֹטל נֹוְתנִּ ֵשט יָּד לִּ

ֵאין שָּ  קֹום שֶׁ הּוא ְבמָּ ְמנּו לֹו ֲענִּ שֶׁ ְזדַׁ יִּ ד שֶׁ ְצלֹו עַׁ עֹות אֶׁ מָּ ת הַׁ ֵכב אֶׁ ים, ְיעַׁ יִּ ים אם ֲענִּ חֵ יִּ ְשלָּ ם.ֹו יִּ הֶׁ  ם לָּ

 

 סעיף ד

ח אִּ  ְשלַׁ נֹות ּתִּ ְשלֹוחַׁ מָּ ים, מִּ ְביֹונִּ אֶׁ נֹות לָּ ּתָּ נֹות ּומַׁ ְשלֹוחַׁ מָּ יָּבֹות ְבמִּ ים חַׁ נָּשִּ ם הַׁ ה לְ ּגַׁ ה וְ שָּ שָּ לאִּ יש, ֲאבָּ יש ְלאִּ שָּ מַׁ  אִּ ם אִּ ה ּגַׁ ים ְיכֹולָּ ְביֹונִּ אֶׁ נֹות לָּ ה ּתָּ

שְ  ם בִּ ים ּגַׁ ֵהן שֹוְלחִּ ן שֶׁ ְעֵליהֶׁ ל בַׁ ים סֹוְמכֹות עַׁ ת נָּשִּ פּוְך. ְקצָּ יש ְוֵכן ְבהִּ ְשֹלחַׁ ְלאִּ ילָּ לִּ א ֵיש  ן, ְוֵאינֹובִּ לָּ יר.לְ נָּכֹון אֶׁ ְחמִּ  הַׁ

 

 ְסִעיף ה

ְשמֹוחַׁ ְבפ ְשּתֹות ְולִּ ֱאֹכל ְולִּ ין לֶׁ יָּבִּ סְ חַׁ ת בִּ ה ְקצָּ ח ְויְַׁרבֶׁ ְשמַׁ ם ְבֵליל י"ד יִּ ים, ּגַׁ ה,ּורִּ ל  ֻעדָּ חָּ ת בְ ּוְכשֶׁ בָּ ֵאי שַׁ האַׁ מֹוצָּ ת ְסעּודָּ בָּ ֲעשֹות ְבשַׁ יְך לַׁ רִּ צָּ  ף שֶׁ

קֹו ל מָּ כָּ ים. ּומִּ ת ֵליל פּורִּ ְסעּודַׁ קֹום לִּ ֵּתן מָּ יֹום לִּ תֹו בַׁ ילָּ ֲאכִּ ת בַׁ ֵעט ְקצָּ ית, ְימַׁ ישִּ סְ ְשלִּ הה שֶׁ ֻעדָּ ם בַׁ ְילָּ לַׁ ין בַׁ ר  עֹושִּ קַׁ ן, ְדעִּ תָּ ין ְיֵדי חֹובָּ ֵאין יֹוְצאִּ

יק ֵנרֹות דֶׁ  ְדלִּ ה", ְוֵיש ְלהַׁ ְשּתֶׁ יב )שם ,( "ְיֵמי מִּ ְכתִּ יֹום דִּ ְּתֵהא בַׁ ּה שֶׁ תָּ ְצוָּ ה מִּ ְסֻעדָּ ְך הַׁ ה ְוישִּ רֶׁ ם ְכשֶׁ ְמחָּ ם ְבֵלילֹום טֹוב ּגַׁ יֹום. ְוגַׁ ה בַׁ ְסעּודָּ ין הַׁ  עֹושִּ

יֹום,  ְהיֹות בַׁ יְך לִּ רִּ נֹות ְלֵרֵעהּו צָּ ים ּומָּ ְביֹונִּ אֶׁ נֹות לָּ ּתָּ ם מַׁ ת, ּגַׁ ְשֹמחַׁ ְקצָּ יְך לִּ רִּ שּוּוט"ו צָּ ימִּ ְטרִּ ְשלֹוחַׁ מָּ ם דִּ י ְבמִּ ה, דִּ ְילָּ לָּ ה בַׁ ת ְסעּודָּ ְקצָּ ין מִּ נֹות עֹושִּ

סְ  ת הַׁ ין אֶׁ דֹול, ְועֹושִּ יֹום ּגָּ ה ְבעֹוד הַׁ ְנחָּ ין מִּ ְללִּ ְתפַׁ יּומִּ יכִּ ה, ּוְצרִּ ְנחָּ ר מִּ חַׁ ה ְלאַׁ ֲעשֻעדָּ ל כָּ ן לַׁ ים ֹרב ְסֻעדָּ ֹות עַׁ נִּ ת ל פָּ בָּ ב שַׁ רֶׁ ל ְבעֶׁ חָּ יֹום, ּוְכשֶׁ ה בַׁ

י ְתחִּ מַׁ ם שֶׁ ה ֹקדֶׁ ּתֹורָּ ת בַׁ ֲעֹסק ְקצָּ ת. ְוטֹוב לַׁ בָּ ְפֵני ְכבֹוד שַׁ ית מִּ ֲחרִּ ּה ְבשַׁ ין אֹותָּ סְ עֹושִּ ה, ְוסֶׁ ל הַׁ יְ ֻעדָּ ר "לַׁ בָּ דָּ ְך לַׁ ן מֶׁ ינַׁ ְרשִּ ה" ְודָּ ה אֹורָּ ְיתָּ ים הָּ הּודִּ

ר  ים ֵזכֶׁ ין ְבפּורִּ יֵני ֵזְרעֹונִּ ֱאֹכל מִּ ֵיש לֶׁ ים שֶׁ ה". ֵיש אֹוְמרִּ ה זֹו ּתֹורָּ אָּ ֵזְרעלַׁ )מגילה טז, ב( "אֹורָּ ין שֶׁ חֲ ֹונִּ ֵיאל וַׁ נִּ ין ְכלּו דָּ ֵזְרעֹונִּ ר לַׁ ל, ְוֵזכֶׁ בֶׁ יו ְבבָּ ֵברָּ

א בַׁ  יתָּ ְסֵּתר, ְדאִּ ה אֶׁ ְכלָּ אָּ ה ֵזְרעֹושֶׁ ילָּ ֲאכִּ הָּ יהָּ ְלטֹוב, שֶׁ ת נֲַׁערֹותֶׁ נֶׁהָּ ְואֶׁ ְישַׁ א וַׁ רָּ ים. )ְּגמָּ לנִּ יֵני עַׁ ְרכַׁ  דִּ ים ְבבִּ סִּ נִּ זֹון הַׁ מָּ יף טו,  -ת הַׁ ן מד ְסעִּ ימָּ ֵין סִּ עַׁ

 טז(.
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יַׁיִּ  ְשֵּתה הַׁ ה ְבמִּ ְטְרדָּ י נִּ ְשּתִּ ן, וַׁ יַׁיִּ ל ְיֵדי הַׁ יָּה עַׁ ֵנס הָּ ל הַׁ כָּ ן שֶׁ ְסּתֵ ֵכיוָּ ה אֶׁ אָּ ּה, ר בִּ ן ּובָּ ן ּווְ ְמקֹומָּ מָּ ְניַׁן הָּ ֵכן חִּ ֵכן עִּ ן, לָּ ל ְיֵדי יָּיִּ יָּה עַׁ ְלּתֹו הָּ פַׁ ֵמינּו מַׁ ְיבּו ֲחכָּ

יָּ  סּוֵמי ְבפּורַׁ יָּב ֱאינַׁש ְלבַׁ ְמרּו )שם ז, ב( "חַׁ ן, ְואָּ ֵכר ְביַׁיִּ ְשּתַׁ ה ְלהִּ כָּ ְברָּ ְכרֹונָּם לִּ ד זִּ עדְ א עַׁ רּור הָּ  לֹא יָּדַׁ ן לְ ֵבין אָּ ה מָּ ְשּתֶׁ חֹות יִּ י". ּוְלפָּ כַׁ ְרדֳּ רּוְך מָּ בָּ

יֵָּשן ֵאינֹו יֹוֵדעַׁ  ּתֹוְך שֶׁ ן, ּומִּ ישַׁ דֹול ְויִּ ּגָּ ֵנס הַׁ ת הַׁ ְזֹכר אֶׁ ְרֵּגלֹו ְכֵדי לִּ ן ין אָּ בֵ יֹוֵתר ֵמהֶׁ מָּ י.לְ רּור הָּ כָּ ְרדֳּ רּוְך מָּ ם מִּ  בָּ ְבעֹו, וְ ְואּולָּ לּוש ְבטִּ הּוא חָּ ֵכן י שֶׁ

יֹוֵדעַׁ  י שֶׁ ה אֹו בִּ מִּ כָּ ְברָּ ה, בִּ ְצוָּ לֹום ְבֵאיזֶׁה מִּ ס ְושָּ ל ְיֵדי ֵכן ְיזְַׁלֵזל חַׁ עַׁ ְצמֹו שֶׁ לָּ ְבעַׁ יָּ ְתפִּ לֹום לְ ה אֹו שֶׁ ס ְושָּ כֵ בֹא חַׁ ְשּתַׁ לֹא ְלהִּ ב שֶׁ לּות רֹאש, מּוטָּ ר קַׁ

ם. יִּ מָּ ְהיּו ְלֵשם שָּ יו יִּ ֲעשָּ ל מַׁ  ְוכָּ
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ה ְבעָּ לּו ּתֹוְך שִּ ֵבל ֲאפִּ אָּ נֹות ְלֵרֵעהּו, ּומִּ  הָּ ְשֹלחַׁ מָּ ם לִּ ים ְוגַׁ ְביֹונִּ אֶׁ נֹות לָּ ּתָּ יָּב ְבמַׁ ל מָּ חַׁ ל קֹום לֹא יִּ כָּ ר שֶׁ בָּ ח דָּ ין שִּ ְשלַׁ ֵבל ֵאין שֹוְלחִּ אָּ ל ְלהָּ ה, ֲאבָּ ְמחָּ

ְשֹל ר לִּ י ֻמּתָּ נִּ ם הּוא עָּ ה. אִּ ְמחָּ ל שִּ ֵאינֹו שֶׁ ר שֶׁ בָּ לּו דָּ ש ֲאפִּ ר ֹחדֶׁ שָּ ל ְשֵנים עָּ נֹות כָּ ֵאינעֹות אֹו שְ מָּ חַׁ לֹו מָּ ר שֶׁ בָּ ר דָּ ם ֵאין אָּ ה, ְואִּ ְמחָּ ל שִּ ֹו שֶׁ

נֹו ְשלֹוחַׁ מָּ ה מִּ ְצוָּ מִּ ֵים הַׁ ְשֹלחַׁ לֹו ְכֵדי ְלקַׁ יָּב לִּ ד חַׁ חָּ ם אֶׁ ֵבל עִּ אָּ ק הָּ הּוא רַׁ קֹום הַׁ מָּ אֹוֵנןת. )דִּ בַׁ ימָּ  ין הָּ ֵין ְלֵעיל סִּ יף כא(.עַׁ  ן קמא ְסעִּ
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ֲעשֹות ְמלָּ  ימַׁ ֵאין לַׁ ה סִּ אכָּ ּה ְמלָּ ה ֵמאֹותָּ ה ֵאינֹו רֹואֶׁ אכָּ ה בֹו ְמלָּ עֹושֶׁ י שֶׁ ים, ּומִּ ה ְבפּורִּ ה ְלעֹולָּ ן ְברָּ אכָּ ל ְיֵדי ֵאינֹוכָּ ר ם, ְועַׁ ר. ּוֻמּתָּ י ֻמּתָּ  ְיהּודִּ

ר  בָּ ל דָּ יו ְוכָּ לֹום, ְוֵכן חֹובֹותָּ ת שָּ רֶׁ ּגֶׁ לּו אִּ ְכֹּתב ֲאפִּ ר לִּ ְטיָּא ְוֵכן ֻמּתָּ ְקמַׁ ְפרַׁ ֲעֹסק בִּ יְך עִּ ֵאינֹושֶׁ לַׁ רִּ דֹול, ְוכָּ  צָּ ֲעשיּון ּגָּ ְצוָּה אֹו לַׁ ר מִּ ְכֹּתב ְדבַׁ ֵכן לִּ ֹות ל שֶׁ

אכֹות ּגמּורֹות. לּו ְמלָּ ֲעשֹות ֲאפִּ ר לַׁ ים ֻמּתָּ ְך פּורִּ ה, ְוֵכן ְלֹצרֶׁ ְצוָּ ר מִּ ר ְדבַׁ  ְשאָּ
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ים, ֵאין אֹוְמרִּ  ן פּורִּ ְצֵלנּו שּושַׁ א אֶׁ ְקרָּ ר נִּ דָּ פַׁ יֹום ט"ו אַׁ ְך אַׁ רֶׁ ֲחנּון ְולֹא ֵאל אֶׁ ם וְ ים בֹו ּתַׁ צֵ יִּ ְמנַׁ ם לֹא לַׁ סּור ּגַׁ , ְואָּ ין בֹו בְ חַׁ ית, ְונֹוֲהגִּ ֲענִּ ְסֵפד ְותַׁ הֶׁ

ין כֵ  שּואִּ ֲעשֹות בֹו נִּ ין לַׁ רִּ ים, ּוֻמּתָּ סִּ נִּ ל הַׁ ים עַׁ ל ֵאין אֹוְמרִּ ה ֲאבָּ ְמחָּ ה ְושִּ ְשּתֶׁ ת מִּ ן ְקצָּ נשֶׁ יוָּ ין בֹוֵאין אָּ ת הַׁ  ּו קֹורִּ ת אֶׁ ין אֶׁ קֹורִּ ל ְביֹום שֶׁ ה, ֲאבָּ לָּ ְמגִּ

ה בְ  ְמחָּ ין שִּ ְרבִּ שּום ְדֵאין ְמעָּ ין, מִּ שּואִּ ין נִּ ה, ֵאין עֹושִּ ְמחָּ שִּ ר הַׁ קַׁ ז עִּ אָּ ה שֶׁ לָּ ְמגִּ מְ הַׁ ה.שִּ  חָּ
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ם  יִּ פַׁ ְך אַׁ רֶׁ ֲחנּון ְולֹא ֵאל אֶׁ ים לֹא ּתַׁ ם ֵכן ֵאין אֹוְמרִּ אשֹון, ּגַׁ רִּ ר הָּ ֲאדָּ בַׁ , לֹא לַׁ וְ יֹום י"ד ְוט"ו שֶׁ ְספֵ וַׁ ְמנֵַׁצחַׁ ין ְבהֶׁ ים ֲאסּורִּ ְרבִּ ית, ּוְביֹום י"ד מַׁ ֲענִּ ד ְותַׁ

ה. ְסֻעדָּ ת בִּ  ְקצָּ
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שביל ישראל הוא נתיב הליכה ארוך שנמשך לאורך כל מדינת ישראל. הוא מתחיל 
בבית אוסישקין שבקיבוץ דן בצפון ומסתיים בבית ספר שדה אילת, על חוף מפרץ 

 1,040-השינויים שבוצעו בו במהלך השנים, הוא כאילת. אורכו היום, לאחר 
קילומטרים. שביל ישראל הוא גולת הכותרת ברשת סימון השבילים הארצית 
שיזמה ויצרה החברה להגנת הטבע, המסמנת וממפה את כל מסלולי הטיול בארץ, 

כאן השביל מסומן בקו )השמאלית( בתמונה  על ידי הוועדה לשבילי ישראל.
, עליהם תוכלו 4-וכל 3-הקטעים שבהם נלך הם חלק מ-מקטעים-שלאורכו מספרים

 לראות פירוט העמודים הבאים.
 
 

-שביל ישראל מסומן בשלושה צבעים, מימין לשמאל
לבן, כחול וכתום. הצבעים מופיעים לרוב בצורה 

-מדורגת כאשר הצבע הגבוה מורה על כיוון ההליכה
 לבן לצפון, כתום לדרום )מצורף איור הסברה(.

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

מוגדר ונבי יושע )לגשר עלמה( לנחל דישון תחיל במ 3’ שביל ישראל מסלול מס
כמסלול קל עד בינוני. המסלול מתחיל בכפר המותלאי )שיעי( נבי יושע, ששימש 
את השיעים עד לקום המדינה לעלייה לרגל. המסלול ממשיך על צלע הרכס כך 

לאחר חציית הכרמים של רמות נפתלי ואזור הלולים, שעמק החולה נפרש למטה. 
בתום הירידה חוצים )שם אנו מתחילים את המסע(,  ה לקרן נפתליימגיעים לעלי

שדה בור לעבר בית האריזה הנמצא מדרום לנו. המשך המסלול לאחר חציית שטח 
סלעי קצר הינו על דרך כורכר נוחה. לאחר הליכה של מספר ק"מ, נכנסים לשמורת 

ל דישון. הירידה לעבר נחל דישון ארוכה ותלולה בחלקה. הירידה לאחר גשם נח
ויש לוודא את מצב הנחל  זרימה חזקה בנחל. בימי החורף תתכן מסוכנת וחלקה

עם הפקח האזורי. לקראת סוף המסלול חולפים על פני עין אביב, מעיין שמימיו 
 נתפסים ונשאבים.

  פרטים אודות המסלול:
 ק"מ. 14.1: )לכל המסלול( נטול אורך המסלו    

 04:50: נטוזמן הליכה 
 דרגת קושי: קלה 

 
נחל דישון )גשר עלמה( להר מירון. מסלול תחיל במ 4’ שביל ישראל מסלול מס

יה. בתחילת המסלול חולפים ליד יבדרגת קושי קלה למרות שחלקו במגמת על
. ההליכה )שברים באדמה שמראים את שכבות הסלע( משוכבים גיאולוגיםשברים 

ששרידי טחנות קמח פזורות בחלקו הראשון של המסלול לאורך נחל דישון, 
בהמשך הדרך השביל מגיע לעין ערבות, אחד מארבעת המעיינות המצויים לאורכו. 

ריכה המעיין נמצא מצד ימין, ושודרג שבבקטע זה של השביל והמשמעותי מכולם. 
)בפעם שנייה( במעבר תחתי.   899השביל חוצה את כביש מס'  רגלותיו.נבנתה למ

ה מתונה. השביל פוגש את הנחלים: גוש חלב וצבעון. ימנקודה זו הדרך במגמת עלי
השביל ממשיך בצמוד לנחל צבעון, נכנס עמו ליער יצחק ולאה רבין. יער זה, הינו 

 ומסתורימרהיב  חלק מיער ברעם, הסלעים מכוסים בחזזיות, המקנות מראה
לאחר היציאה מהיער, השביל ממשיך על דרך עפר נוחה  .בהליכה בו לאחר הגשם

 עד לנקודת הסיום.
 פרטים אודות המסלול:

 ק״מ 14.8: נטואורך המסלול 
 03:45: נטוזמן הליכה 

 דרגת קושי: בינונית 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 בחורים יקרים!

 אל תשאירו אחריכם לכלוך! אנאכשאתם מטיילים, 
 שמרו על הטבע נקי ובריא!

 
 שנה להתכלות. 50הנזרקת בטבע לוקח  ניילוןעובדה: לשקית 

הבר בישראל הם צמחים מוגנים ואין לקוטפם )הקנס על קטיפת -עובדה: כמעט כל פרחי
 ואף יותר(.₪  3000-ל₪  490-פרחים מוגנים נע בין

 
 חיים כתוצאה מזלזול...-לבעליהטבע זועק לניקיון, תיראו מה קרה 

 
 הציפור הזו מתה כתוצאה מבליעת חלקי פלסטיק שאנשים השאירו בטבע...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הצב הזה גדל בצורה מעוותת בגלל שנכנס לתוך לולאת גומי שאנשים השאירו בים...
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ...באזורשהושארה  ניילוןהחסידה הזו נלכדה בתוך שקית 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

כדי שתוכלו לזהות את הטבע שסביבכם הבאנו כאן מגדירים מקוצרים של הצמחים, עצים, ב
 .)שימו לב שישנם מינים שלא הבאנו פה, וכי ישנם מינים שקיימים אבל לא תראו אותם( באזורחיות וציפורים 

 צמחים:
 :)שיח( פטל קדוש

הוא מין של שיח קוצני בסוג פטל ממשפחת פטל קדוש 
 .טרמ 2המגיע לגובה של עד , הוורדיים

השיח יוצר סבכים בגדות נחלים, באזורי מעיינות וביצה 
ובקרקעות לחות הכולאות מים, כמו במרבית חבלי ארץ 
ישראל שאינם מדבריים. ענפיו ארוכים וסבוכים, 
מכוסים קוצים כפופים וחדים. עליו שלושה או חמישה 
, עלעלים והם מצוידים בבליטות קוצניות מאונקלות

המסייעות להם להיאחז בענפים ובעצמים שכנים. 
העלעלים משוננים בשפתם, ומצוידים בקוצים קטנים 

-פריחת הצמח מתרחשת בחודשים אפריל ומאונקלים.
ספטמבר. הפרחים בעלי כותרת בצבע ורוד או אדמדם, 

עם מתוק ופרותיו ירוקים בהתחלה ולאחר מכן נעשים אדומים והמשחירים בהמשך הבשלתם, הם בעלי ט
חמצמץ וטובים למאכל. ההאבקה של הפרחים נעשית על ידי דבורי דבש. הזרעים מופצים על ידי ציפורים 

 האוכלות את הפירות העסיסיים.
 

 :)פרח( חלמונית
ממשפחת הנרקיסיים שבסדרת האספרגאים.  גיאופיטסוג היא חלמונית 

שנתי בעל שורש -החלמונית נפוצה באזור אגן הים התיכון. זהו צמח רב
לחלמונית פרח מרשים הפורח בסתיו  עלים. בצל, הפורץ מן האדמה ללא

 חלמון, ומכאן שמו.-לאחר הגשמים הראשונים בצבע צהוב
 

 :)עץ( אלה ארצישראלית
ביתי, -ממשפחת האלתיים. זהו עץ נשיר דו אלה ארצישראלית היא מין עץ

מטרים ומאריך חיים עד מאות שנים. למרות היותה  10-המגיע לגובה של כ
בעת  של האלה עץ נשיר, האלה מכוסה עלים לאורך כל עונות השנה.

הלבלוב והפריחה החלים באביב בולט העץ בצבעו האדום, המשתנה לירוק 
העלה מעוגל. העלעלים מחודדים  עם התבגרות העלים. עליו מנוצים וציר

ומסודרים בזוגות. כל חלקי העץ מכילים שרף הדומה לשרף אלת המסטיק 
האלה  הנקרא "מסטיקא" וכך כל השרפים של עצי האלה נקראים בשם זה.

הארצישראלית שכיחה בחורש הים תיכוני ברחבי המזרח התיכון, ומופיעה 
 לרוב בחברת אלון מצוי. 

 ערך טבע מוגן על פי חוק בישראל. אלה ארצישראלית היא
 

 :)עץ( אלון
הוא סוג של עץ, ששלושה מבין עשרות מיניו נפוצים בארץ ישראל )ישנם עוד שני מינים הגדלים  הַאּלֹון

עד, ואחרים הם נשירים. פרי עץ האלון -חלק ממיני האלון הם ירוקי בחרמון: אלון שסוע ואלון הלבנון(.
מטר, אולם  10נקרא בלוט, והוא גדל בתוך "כוס" הנקראת ספלול. גובהו של אלון התבור עשוי להגיע מעל 

מרבית האלונים בישראל נמוכים ונראים כשיחים. מיעוטם, בעיקר אלה הגדלים בצד מקומות קדושים 
נפגעו, הם עצים גדולים, גבוהים ומרשימים; חלקם בני מאות שנים. גילו של "אלון  למוסלמים, ולכן לא

 .פריט זה מהמין אלון מצוי הוכרז מת 1996שנה, אך בשנת  באלףאברהם" שבחברון נאמד 
 בישראל גדלים מספר מינים של אלון:

עץ או שיח ירוק עד המהווה מרכיב חשוב מאוד בחורש הארץ  - אלון מצוי
ישראלי. האלון המצוי גדל בעיקר כשיח כתוצאה מכמה סיבות: א. האקלים 
בישראל לרוב יובשני, ולכן העץ איננו יכול להגיע לכל גובהו ב. הצמח אהוב 
 מאוד על הבהמות, וגדל בחפיפה לאזורי המחיה של הערבים, שמרבים לגדל עזים

-מטרים אך לעתים הוא מגיע אף ל 6-ל 1ולרעותם בטבע. גובהו נע בדרך כלל בין 
מטרים. העלה קשה, במקומות שבהם אין די מים ולחות, עשוי להיות דוקר  10

ולגדול כשיח רב גזעים וצפוף. העץ אינו נשאר לעולם כמצבת חשופה )בניגוד 
מחים טרם נשירת העלים הישנים. הוא גדל לאלונים האחרים המצויים בישראל(, עלי השנה החדשה צו



 

מטרים מעל פני הים. בלוטי האלונים מסוגלים לשמש תחליף לקפה, לאחר שהם  1000לרוב עד לגובה של 
 נטחנים ונקלים.

אלון התבור הוא עץ חד ביתי, המשיר את עליו בחורף. העלה הוא  - אלון התבור
ן ניתנות להורדה בנקל. הוא גדול וגלדני, שפתו משוננת ומכוסה בשערות שאינ

מטרים. פרחיו אינם ניכרים כל כך משום שהוא מואבק רוח.  4-9מגיע לגובה של 
אלון תבור גדל במקומות יובשניים בחבל הים תיכוני. כיום אלון התבור הוא עץ 
מוגן בשל השמדת היערות המאסיבית בתקופה העות'מאנית, מכיוון שהשתמשו 

 יטור בעת מלחמת העולם הראשונה.בעץ לשם הסקת דודי קטרי ק
אלון התולע הוא עץ חד ביתי, המשיר את עליו בחורף. העלה קטן  - אלון התולע

יותר מהעלה של אלון התבור, ושערותיו נושרות בנקל. גדל במקומות קרים 
מטרים. סימן ההיכר שלו הוא  700וגשומים, בעיקר במדרונות מעל לרום של 

 וקשקשי הבלוט קצרים ואינם דוקרים. שהבלוט גדול בהרבה מהספלול
 כמו כן מצויים בישראל שני מינים נוספים של אלון הגדלים רק בחרמון:

עץ שכיח בטורקיה, הגדל רק באתר אחד בישראל, נחל ערער. על  -אלון שסוע
עליו יש שערות גסות שאינן נושרות כתוצאה מחיכוך. עליו מפורצים מאוד וקשקשי הבלוט שלו ארוכים 

 ונקלים.ומא
 עומד בשלכת בחורף. גדל בלבנון וחודר לישראל באזור החרמון.-אלון הלבנון

 
 :)עץ( קטלב
 20-הוא סוג צמחים ממשפחת האברשיים. קיימים בו כ ְקָטָלב

מינים של עצים שרובם נפוצים באיים הקנריים ובצפון אמריקה 
עד, -תיכוניים. עצי הקטלב הם עצים ירוקי-ורק שני מינים הם ים

חום ובעלים מסורגים בצבע ירוק -והם מתאפיינים בגזע אדום
 5כבד ויש להם בוהק. פרחי הקטלב פורחים באביב, הם ערוכים במ

אבקנים המזכירים  10-עלי כותרת היוצרים צורת כד ו 5עלי גביע, 
צורת קרניים. פרי הקטלב מבשיל בשלהי הקיץ, הוא מזכיר ענבים 

זרעים. יש בהם זרעים רבים והם ראויים למאכל. רביית -מרובי
החיים הניזונים מפירות הקטלב, -הצמח נעשית על ידי כך שבעלי

 בצואתם. מפיצים את זרעיו
המין הנפוץ ביותר בארץ ישראל הוא הקטלב המצוי. הוא נפוץ במיוחד באזור ירושלים על קרקעות של 

 קירטון וחוואר.
 

 :שדר )עץ(
הוא סוג עצי יער במשפחת השדריים,  ַשָדר או ִלְבֶנה

הקרוב יחסית למשפחת האלוניים )שבה בין היתר 
צים מצויים האלון והאשור(. רוב מיני השדר נפו

באזורים צפוניים של אקלים ממוזג: צפון אסיה, 
עצי השדר הם  אמריקה הצפונית, ויערות באירופה.

עצים בינוניים או קטנים או שיחים. עליהם פשוטים 
ועשויים להיות בעלי אונות או שיניים. באביב צבעם 
זהוב, בקיץ ירוק ובסתיו צהוב. עצי שדר נבדלים 

בכך שהתפרחת מעצי אלמון, בני אותה משפחה, 
 אינה מעוצה ומתפוררת בהגיעה לבגרות. 

 :אקולוגיה
עצי שדר נחשבים מינים חלוציים המקדימים לאכלס 
שטחים פתוחים. הם גדלים מהר אולם אורך חייהם 

שנות חיים בקירוב מתחיל שדר הכסף האירופי להיכנע למחלות הנגרמות על ידי  50אינו רב. לאחר 
שונים. עצים אחרים בעלי צמיחה אטית יותר אך אורך חיים רב כמו האלון הם מיקרואורגניזמים וחרקים 

האחרונים להשתלט על אזורים כאלה. צמרותיהם הצפופות הסוגרות בעד קרני השמש ומונעות מהאור 
להגיע לקרקע ולספק אנרגיה חיונית, מונעות את צמיחתם של עצי שדר נוספים. עצי שדר גם מהווים 

רחבי העלים המסוגלים לשאת טמפרטורות נמוכות ביותר ולכן גדלים באזורים כמה ממיני העצים 
 צפוניים מאוד, שבהם עצים אחרים כמו אלון או אשור אינם מסוגלים להתקיים.

 
 



 

 :)עץ( כליל החורש
הוא עץ חורש נשיר במשפחת  כליל החורש

הקסאלפיניים )הוא קרוב משפחה של החרוב(. פריחתו 
אפריל העניקה לו את שמו, אשר -מרץהבוהקת בחודשי 

העץ  משמעותו היא "כתר החורש" או "נזר החורש".
מטר, בעל  8–6קטן מאוד; שיח עץ נשיר המגיע לגובה 

-גזע מרכזי יחיד המתפצל בחלקו התחתון, רוחב גזעו כ
ס"מ. העץ גדל בר בחבל הים תיכוני ההררי בגובה  30

ה ודרום מ'. בעולם העץ גדל בדרום אירופ 1000–100
מערב אסיה; בספרד, דרום צרפת, איטליה, יוון ואסיה 

כליל . הקטנה. כליל החורש הוא צמח מוגן בישראל
החורש נמוך וצמרתו שופעת. בתחילת האביב מתכסה 

העץ בשפע פרחים בצבע ורוד לילך, המופיעים לפני העלים. לפרחים טעם חומצי עדין, וניתן לאכלם 
מים ומזכירים צורת לב. פירות העץ הם תרמילים פחוסים. פריחתו מעניקה בסלטים. העלים עגולים, תמי

לעץ מראה מלבב הן בחורש והן כשהוא גדל כעץ נוי בגינות. הפרחים יוצאים מתוך הגזע ומתוך ענפים 
 בוגרים דבר המעיד על מוצאו הטרופי של העץ.

 
 :)פרח( כלנית מצויה
מינים  120-הנוריתיים, אחד מכהיא מין צמח ממשפחת  ַכָּלִנית ְמצּוָיה

של הסוג כלנית, והיחיד הצומח בר בארץ ישראל. הכלנית היא צמח 
מוגן וקטיפתו אסורה. לפי סקר שערכה החברה להגנת הטבע, הכלנית 

נבחרה  2013-היא הפרח המוכר והאהוב ביותר בקרב הישראלים. ב
-בר גיאופיטהכלנית היא  הכלנית לפרח הלאומי של מדינת ישראל.

שנתי. בעולם היא נפוצה בעיקר באזורים בעלי אקלים מתון או קריר 
בחצי הכדור הצפוני, מספרד מזרחה ועד תוך אסיה וצפון אפריקה 
כאשר היא משגשגת בייחוד בארצות הים התיכון: יוון, טורקיה, סוריה, 

[ בארץ ישראל הכלנית נפוצה מצפון הארץ עד הר 3לבנון וארץ ישראל.]
בדרך כלל בחודשים ינואר עד אפריל. לעתים מספר הנגב ופורחת 

פרחי הכלנית מופיעים במספר  פרטים מקדימים ופורחים כבר בדצמבר.
כחול -צבעים: אדום )הנפוץ ביותר(, לבן או גוני סגול הנעים מסגול

ככל  –ורוד. צבע הכלנית מושפע מריכוז הפיגמנטים האדומים -לסגול
ם יוכלו לבלוט. סוג הקרקע שהאדומים מעטים יותר, צבעים אחרי

שעליה צומחת הכלנית עשוי להשפיע על ריכוז הפיגמנט, ולכן נראים לעתים שדות כלניות שבהם כל 
 הפרחים באותו הצבע.

עמדו הכלנית ופרחים  20-של המאה ה 50-בשנות ה כלנית מצויה היא ערך טבע מוגן על פי חוק בישראל,
נוספים בסכנת הכחדה מהנוף המקומי עקב קטיפה מרובה של פרחים, כולל לצרכים מסחריים. כתוצאה 

מינים כצמחים מוגנים אותם אסור לקטוף.  264חוק המכריז על  20-של המאה ה 60-מכך נחקק בשנות ה
חברה להגנת הטבע ובסיוע מורים וגננות שמטרתם לחנך לצד אכיפת החוק, החל מסע הסברה בראשות ה

את הציבור הרחב ואת הילדים שאסור לקטוף פרחים ובפרט צמחים מוגנים. מסע ההסברה, שהשתמש 
בכלנית כאחד מסמליו, נחל הצלחה רבה. רוב הציבור הפסיק לקטוף פרחים והכלניות, לצד פרחים מוגנים 

 אחרים, שבו ונפוצו ברחבי הארץ.
 
 )פרח(: כוםכר

שנתי בעל פרחים. -כרכום הוא סוג במשפחת האירוסיים. זהו צמח רב
תפוצתו כוללת את אזורי החוף של מרכז ודרום אירופה, את אזורי 
האלפים התחתיים, צפון אפריקה, המזרח התיכון, וכן את מרכז אסיה עד 
למערב סין. לפרחי הכרכום צורת גביע, הנשפך אל צינור ארוך. צבעיהם 

ורוד, ארגמן, צהוב ולבן. -וונים, אולם לרוב הם צבועים בצבעי סגולמג
-עליו של הכרכום צרים, ארוכים וישרים, ובאמצעם קו בצבע בהיר, בדרך

שלם. בצורה אופיינית, לכל פרח שלושה אבקנים  -כלל לבן. טיפוס העלים
 ורחים לרוב בסתיו ובתחילת החורף.בדיוק. בישראל הכרכומים פ

 
 
 



 

 :)פרח( קינתוןי
יקינתון הוא סוג צמח במשפחת היקינתוניים ובו שלושה מינים שתפוצתם 
 באזור הים תיכוני ובאפריקה. בארץ ישראל נפוץ מין אחד: יקינתון מזרחי.

בעל בצל רב שנתי. עליו הצרים מרוכזים בבסיס הצמח,  גיאופיטהיקינתון הוא 
ד תפרחת בלתי והפרחים דמויי פעמון או משפך וסדורים באשכול על עמו

 מסועף.
עשרה ומשמש בעיקר לנוי. הוא טופח -הצמח תורבת בהולנד בסוף המאה השש

בשני כיוונים: לתפרחת צפופה יותר, רבת פרחים, ולזנים צבעוניים. זהו הפרח 
 היחיד כמעט שלא השתנה בצורתו התרבותית מצורת הבר.

 
 )פרח(: אירוס הדור

רש הבא ממשפחת בעל קני שו גיאופיטאירוס הדּור הוא 
האירוסיים בסוג אירוס, אירוס הדור הוא צמח נדיר והוא 
צומח בארץ ישראל בכמה ריכוזים, באוכלוסיות בודדות, 

מזרחו של הגליל העליון, -המרוכזות כולן באזור מוגבל בצפון
ורוד -בין חולתה, בית מעכה והר פועה. צבע הפרח הוא לבן

בצבע חום עד עם נקודות רבות וקטנות המקשטות אותו 
סגול. עלי האירוס זקופים. הפריחה בחודש אפריל ולעתים עד 

ס"מ,  65-ס"מ ל 30תחילת מאי. גובה עמוד הפריחה נע בין 
כל ס"מ. אירוס הדור, כמו  15-ס"מ ל 10וקוטר הפרח נע בין 

 שאר סוגי האירוס, הוא ערך טבע מוגן בישראל.
 

 בעלי חיים:
 :צבי ארץ ישראלי

מין של המין צבי מצוי. הצבי -תת הוא ישראליצבי ארץ 
הוא אחד מסמליה של ארץ ישראל הנקראת בתנ"ך גם 

אפור, -גופו העדין של הצבי הוא בצבע חום ארץ הצבי.
שחור. על האף ישנו כתם -כשבצידו ישנו פס אופקי אפור

שחור, הבטן לבנה והזנב הקצר שחור. הזכר גדול 
וצווארו עבה יותר. קרני מהנקבה, קרניו ארוכות יותר 

הנקבות קצרות, דקות ולא סימטריות, ולעתים הן 
 ק"ג. 30-ל 16חסרות לגמרי. משקלו של הצבי נע בין 

הצבי הוא חיה חברתית. זכרים בוגרים תוחמים 
טריטוריות שגודלן עד חצי קמ"ר, בשטחים העשירים 
במזון, מסמנים אותן בערמות גללים ובשתן )תחנות ריח( 

גוף, ומגרשים כל זכר בן חצי שנה ומעלה.  ובמחוות
הנקבות נעות בתוך הטריטוריה בעדר קטן של קרובות 
משפחה, ומספרן נקבע לפי היצע המזון. הזכרים האחרים 

חיים ב"עדרי רווקים" בין הטריטוריות. אוכלוסייה דלילה מתארגנת בזוגות, או שיש לזכר כמה נקבות 
רירות של היום, וקל לאתרו בשעות הבוקר המוקדמות או בשעות בין והוא נע עימן. הצבי פעיל בשעות הק

הערביים. בשעות החמות הצבי נח בצל עץ ובלילה הוא רובץ בשטח פתוח, בתוך גומה שחפר ברגליו. 
 הצבי פעיל בלילות של ירח מלא.

 
 :חזיר בר
הוא מין חזיר והאב הקדמון של חזיר הבית. הוא יונק  חזיר בר

כול שחי בעדרים. חזירי הבר חיים כיום בטבע ביערות -אוכל
בצפון אירופה, במזרח התיכון, בדרום אסיה ובאינדונזיה. 

חזיר הבר נכחד מבריטניה  למרות שהוא נפוץ בצרפת,
, אבל עדרי חזירי בר חזרו למקומות 17-ומאירלנד במאה ה

גופו של חזיר הבר  ים עקב בריחה מחוות חזירים.מסוימ
קומפקטי, ראשו גדול ורגליו קצרות יחסית. צבע הפרווה 

. בחורף הפרווה מעט שתנה מאפור כהה ועד לשחור או חוםמ
צפופה יותר, וגודל החזיר משתנה בהתאם לאזור. במרכז 



 

ק"ג,  70 - 55ס"מ ומשקל של  135-אירופה נקבות בוגרות )חמש שנים או יותר( מגיעות לאורך גוף של כ
ק"ג. באזורים מסוימים, כמו  90 - 80-כ -ס"מ ומשקלם  150 - 140ואילו זכרים בוגרים אורך גופם הוא כ
ק"ג. החטים )הניבים( משמשים כנשק  200ס"מ ומשקל של  200קווקז, הזכרים מגיעים עד לאורך של 

ס"מ ובמקרים מיוחדים יכולים  20ים לאורך של וגדלים באופן רציף. החטים התחתונים של הזכרים מגיע
ס"מ. החטים העליונים מעוקמים כלפי מעלה אצל הזכרים, והם מושחזים באופן קבוע  30להגיע אפילו 

חזירי בר חיים בעדרים. כל עדר כולל על  אחד בשני כדי ליצור חט חד. אצל הנקבות, החטים קטנים יותר.
פרטים. בעדר טיפוסי יש שתיים או שלוש נקבות  50דרים שמנו פרטים, אולם נראו גם ע 20-פי רוב כ

 ייוולדוההמלטה מתרחשת בדרך כלל במקום מבודד רחוק מהעדר ובדרך כלל .המגדלות את צאצאיהן.
ארבעה עד שישה גורים. החזירים הם פעילי לילה ומחפשים מזון החל מרדת הערב ועד צאת החמה. הם 
אוכלים כמעט כל דבר שנקרה בדרכם: מזונם כולל אגוזים, גרגרים, נבלות, שורשים, פקעות, אשפה, 

וכלים חרקים, זוחלים קטנים ואפילו טלאים וצבאים צעירים. חזירי בר החיים באזורי הביצות אף א
חזירי בר הם הפרסתנים היחידים שחופרים מאורות, וההסבר לכך  שפמנונים, ציפורים, אצות ובלוטים.

הוא שהם היונקים היחידים בלי רקמת שומן חומה, ולכן הם צריכים למצוא דרכים אחרות להגן על עצמם 
טריטוריאליים  חזירי בר הם יצורים מהקור. מאותה סיבה החזרזירים רועדים כדי לחמם את עצמם.

וסולידריים. הם מסמנים את שטחם על ידי התגרדות בעצים )התגרדות בעצים משמשת אותם גם לצורכי 
בעת  ניקיון(. כאשר זכר מסוים חודר לשטח שליטתו של זכר אחר, הזכרים נלחמים באמצעות חטיהם.

נים את ראשם, מסתערים הצורך, חזירי הבר יכולים להגן על עצמם ועל צאצאיהם בתקיפות. הזכרים מרכי
ונוגחים כלפי מעלה עם חטיהם החדים. הנקבה, בעלת חטים קטנים יותר, מסתערת עם ראש מורם ופה 
פתוח בנשיכה. התקפות כאלה לרוב אינן קטלניות עבור בני אדם, אף שהן עשויות להביא לטראומה 

 ולאיבוד דם רב מפציעות קשות.
 

 ציפורים:
 :חוחית

שיר קטנה ממשפחת הפרושיים. שמה היא ציפור חוחית 
של החוחית ניתן לה משום מנהגה להאכיל את גוזליה 
בזרעי חוח. מזון החוחית מורכב בעיקר מזרעים של קוצים 
שונים. החוחית נפוצה כציפור נוי, ומגדלים אותה רבות 

ס"מ,  25-21ס"מ, מוטת כנפיה  14-12גודל הציפור  בשבייה.
גרת ניתנת לזיהוי בקלות על גרם. חוחית בו 19-14ומשקלה 

פי צבעיה הבולטים: אדום, שחור ולבן על הראש, שחור 
וזהב על כנפיה. השת בצבע לבן והזנב שחור. קשה להבחין 
בהבדל בין הזוויגים, המסכה האדומה על ראש הזכר גדולה 
יותר, ועוברת את קו העין. המסכה האדומה של הנקבה 

לקו העין. מקור מצומצמת יותר, ושוליה אינם מגיעים 
גופם של הגוזלים עד לנשירה הראשונה הוא חום מפוספס, אולם בכנפיהם  הזכר ארוך מזה של הנקבה.

הכהות מתחיל להיראות הפס הזהוב. ניתן להבדיל בין הזוויגים על פי צבעי הכתף: שחור בזכרים 
פור לשלוף זרעים מתוך המקור בהיר, ארוך ומחודד בקצהו. הוא מסייע לצי ומקושקש בחום אצל הנקבות.

הקרקפות של צמחים קוצניים ממשפחת המורכבים, כגון החוחים והדרדרים. צמחים אלה הם עיקר מזונה 
ראשה הזעיר של החוחית מכיל את אחד המוחות המבריקים שבקרב בעלי הכנף. בטבע  ומכאן שמה.

ממשפחת המורכבים  משמשת התבונה יוצאת הדופן של החוחית לפתיחת קרקפות של צמחים קוצניים
  ולשלוף מהם מזון החבוי מן העין. )מזונה העיקרי בטבע(

 :חוחיות בישראל יצייד
בישראל החוחית היא ערך טבע מוגן ואסורה בצייד, גידול או מסחר אך הביקוש לציפור הפך אותה לאחת 

ספר החוחיות ביותר על ידי ציידים בלתי חוקיים. בעשורים האחרונים מ הפופולאריותמציפור השיר 
בטבע בירידה ניכרת כתוצאה מצייד בלתי חוקי. הציידים נוהגים לשבור את כנפי החוחית או רגליה כדי 

 שתשמש כפיתיון ותקרא לעזרת חברותיה שילכדו ברשת. 
 

 :ירקון
צהובה. בלבוש החורף לזכר כיפה, עורף וחלקי -הירקון הוא ציפור ירוקה

צהובים. -שת ירוקים-חומים. הגב התחתון והעל-גוף עליונים ירוקים
אברות הזנב שחומות, בסיס האברות החיצוניות צהוב. אברות היד 
שחומות ובסיסן צהוב עז. סוככות האוזן, צידי הצוואר וצידי הגוף 

הלחיים, הצוואר והחזה צהבהבים עם גוון ירקרק.  צהובים.-אפרפרים



 

לבנה. בלבוש הקיץ הצבעים נעשים עזים יותר. לנקבה צבעים כשל הזכר אבל עם גוונים -הבטן אפרפרה
-המקור חרוטי, הראש בינוני. צבע המקור לבנבן יותר עמומים )שגם הם הופכים באביב לעזים יותר(.

ג'. הגוף דומה לזה של דרור הבית. מוטת הכנפיים עשויה להגיע  22ס"מ. המשקל  14.5אורך הגוף  ורדרד.
הירקון הוא ציפור יציבה בישראל ובנוסף בחורף  ורדרד.-הרגליים ארוכות יחסית בצבע חום ס"מ. 34-ל

מגיע אוכלוסייה נוספת החורפת בארץ. הירקון מצוי בגינות, גנים, חורשות, יערות והיא מקננת בעצים 
 צפופי עלווה.

 :שחור עורב
עורב שחור הוא מין עוף בסוג עורב שבמשפחת העורביים 
ובסדרת ציפורי השיר. הוא אחד מהעופות בעלי התפוצה 
הטבעית הנרחבת ביותר מבחינת שטח וכמות פריטים ועל כן 
באנגלית הוא מכונה עורב מצוי. בישראל אין מין זה נפוץ 

מעטים במיוחד: הוא נדיר למדי בהרי הצפון והמרכז, וזוגות 
מקננים בנחלי מדבר יהודה ובנגב. העורב השחור הוא הציפור 

העורב השחור מעדיף שטחים פתוחים  הלאומית של בהוטן.
למחיה: טונדרה חסרת עצים או יערות נטושים, הרים 
ומצוקים, חופי ים, גדות נהר גדולים, מישורים ומדבריות. 

רי אולם, זהו עוף סתגלן ביותר וניתן למוצאו במרבית את
המחיה למעט יערות גשם טרופיים. באזורים אחדים של 
תפוצתו, בעיקר באירופה ובאסיה, ניתן לראותו גם באזורים 

מיושבים ואף באזורים אורבאניים על אף אופיו החששן. באזור תפוצתו החדשה יותר, ביבשת אמריקה, 
ין במנוחה בעיקר על מדפי ניתן לראות את המ מקושר יותר לאזורי הטבע הפראיים ולמקומות הנטושים.

סלעים או על בצמרות עצים. אך כיום ניתן לראותו במנוחה גם על עמודי חשמל ושילוט חוצות, אשר 
העורב השחור נקרא כך בזכות צבען השחור של נוצותיו. הוא  הפכו להיות לו לאתרי קינון בעידן המודרני.

סנטימטרים, ומוטת  69עד  54רי השיר: אורכו מקור( מבין ציפו-העוף השני בגודלו )לאחר המין עורב עב
גרמים. למין זנב בצורת יתד. על הגרון  1625-ל 689סנטימטרים. משקלו נע בין  130-ל 115כנפיו נעה בין 

נוצות מרובות שצבען שחור מעט דהוי הנוטה להתפרע, הן משתתפות בהתקשרות בין פריטים. המקור 
ל אף שלעתים הנקבות קטנות במעט מהזכרים. בעת תעופה יוצרות צורתיות זוויגית, ע-עבה וגס. למין חד

עורבים שחורים הם אוכלי נבלות מובהקים, אך ניזונים גם ממגוון  נוצות הכנף מבנה דמוי יד עם אצבעות.
חיים, יונקים קטנים, עופות וזוחלים. כאשר ייגשו לנבלה ייזונו אף -אורגניזמים חיים : פרוקי רגליים, דו

מקרים בהם ניזונו משליה של יונקים  נצפומפרקים אותה )בעיקר מרימות וחיפושיות(. מהחרקים ה
גדולים ככבשים. תוכן הקיבה מראה כי עיקר התזונה מתבססת על מזון מהחי, בעיקר עופות וחרקים, 
אולם המין אינו בוחל במזון צמחי כדגנים, בלוטים, פירות וניצנים. את המזון הם אוספים מהקרקע 

ם לאגור שיירים כאגוזים, עצמות, שברי ביצים ופיסות בשר שאינן ניתנות לעיכול. עורבים צעירים ונוטי
  מתנסים באסיפת חפצים שאינם אכילים כלל, בחודשים הראשונים לאחר עזיבתם את קן הוריהם.

 
 :גרון-דוחל שחור

דוחל שחור גרון הוא ציפור ממשפחת החטפיתיים בסדרת ציפורי שיר. 
 משויך למשפחת הקיכליים.לעתים 

מקור השם כנראה המילה הארמית "דחיל" שמשמעותה פחד, משום 
ס"מ, אורך גופו  18-22שהוא רוטט כאילו הוא מפחד. מוטת כנפיו היא 

גרם. רגלו ארוכה ושחורה, והאצבעות  14-16ס"מ, ומשקלו  11.5-13הוא 
ם כהה. עדינות. המקור קצר, חד וגם הוא שחור. קשתית העין בצבע חו

אצל הזכר הראש והסנטר שחורים, בצידי הצוואר יש שני כתמים 
לבנים. העל שת חום מנוקד או לבנבן. חלקי הגוף העליונים שחומים, 

ערמוני והבטן לבנה. אצל הנקבה -והולים שלהם חומים. החזה כתום
מזונו העיקרי  הצבעים דהויים יותר, והכתמים בצידי הצוואר קטנים.

י חוליות אחרים וזחליהם, לעתים ניזון מפירות הוא חרקים וחסר
מצוי בישראל בין ספטמבר  וזרעים. נצפה אוכל לטאות ודגים קטנים.

לאפריל, חולף וחורף בכל הארץ. נמצא בשטחים פתוחים עם צמחייה 
בני הזוג  חד שנתית ושיחים או עצים נמוכים, שם הוא גם מקנן.

דונם,  5-10חיה שלהם הוא נמצאים בדרך כלל זה ליד זה. גודל שטח המ
כל שנה. הדוחל אינו מקנן הזוג חוזר בדרך כלל לאותה הטריטוריה 

 בישראל.
 



 

 :נץ מצוי
עוף דורס. רוב הפרטים אינם נודדים, אך פרטים  הוא נץ מצוי

שנמצאים באזורים קרים של צפון אירופה וצפון אסיה נודדים 
ס"מ.  40–30צוי אורך גופו של הנץ המ בחורף לצפון אפריקה והודו.

אפור וזנבו מפוספס. הנץ המצוי שוכן בחורשים -צבע גבו חום
נמוכים ויערות דלילים. כנפיו הקצרות )יחסית לגופו( והרחבות 
וזנבו הארוך מאפשרים לו לתמרן בזריזות בסבך. הוא ניזון בעיקר 
מעופות ובעיקר שחרורים, אותם הוא דורס באוויר או "קוטף" 

הארוכות. לעתים הוא גם לוכד מכרסמים על מתוך הסבך ברגליו 
 פני הקרקע.

 
 :נשר

משפחת נשרי העולם הישן של עופות דורסים -נשר הוא סוג בתת
גדולים ואוכלי נבלות. בשפה העברית קיים לא פעם בלבול בין 

הנשר גדול מהעיט, חסר נוצות לראשו ומקורו  -נשר לבין עיט 
מהנבלות. העיט עומתו בעל עבה וארוך יותר והוא ניזון בעיקר 

ראש מנוצה, המקור קצר יותר והוא עט על טרף חי אותו הוא 
הנשר הוא אחד העופות הדורסים הגדולים  מעדיף על פגרים.

צווארו של הנשר ארוך,  בטבע, והוא מכונה גם "מלך העופות".
מקורו מעוקל בצורת קרס. ורגליו חזקות וקצרות ומכוסות 

ציפורני אצבעותיו כפופות מעט ואינן  פלומה לבנה עד לברכיו.
חדות במיוחד. בצעירותו, ראשו וצווארו של הנשר עטויים 

פלומה לבנבנה. בבגרותו, ראשו מקריח ופלומת צווארו נושרת. בסיס צווארו של הנשר עטוי צווארון לבן, 
"מ, מוטת כנפיו ס 114-110חום. אורך גופו -המורכב מנוצות קשיחות. שאר גופו עטוי נוצות בגוון אפור

ק"ג. הזכר גדול מעט מהנקבה, דבר שאינו אופייני לעופות דורסים  5.3-8ס"מ ומשקלו  280מגיעה עד 
יש הטוענים שהמקור לשמו  שנה.בניגוד למרבית העופות, לנשר חוש ריח מפותח. 40-50אחרים. הנשר חי 

 המכסה את ראשו ואת צווארו.של הנשר הוא מן השורש נ.ש.ר, על שום נשירת נוצותיו ופלומת השיער 
 תפוצה בארץ:: הנשר הנפוץ בישראל הוא הנשר המקראי

ריכוזים של נשרים מקננים ברמת הגולן, בנחל גמלא, בנחל צין ובנגב: עוף זה נמצא באזורים הרריים בעלי 
מצוקים. בעבר אוכלוסיית הנשרים בישראל הייתה גדולה בהרבה מאשר כיום. אוכלוסיית מין זה 
הצטמצמה עקב שלל גורמים, ביניהם: ציד, הרעלה, התחשמלות, הידלדלות מקורות מזון והפרעה באתרי 

הנשר בארץ, מצוי בסכנת הכחדה. הסיבות לצמצום באוכלוסיית הנשרים בארץ הן בעיקר הרעלות  קינון.
סיבות בקר, התחשמלות בקווי מתח גבוה, ציד והילכדות ברשתות חקלאיות. הרעלות בקר הנובעות מ

נשרים בלבד בארץ.  200-למשל, נספרו כ 2005שונות, מתגלגלות אל פתחו של הנשר ופוגעות בו. בפברואר 
לעתים רחוקות הנשר תוקף בעל חיים בריא.  זהו מספר הנמוך בעשרות אחוזים לעומת שנים קודמות.

בה. הנשר מסוגל הנשר יכול להרוג בעל חיים חולה או פצוע. לנשר יש זפק המסוגל להתרחב במידה ר
לאכול כמויות בשר גדולות ) יותר מק"ג ( עד מלוא נפח הזפק שלו, כך שניתן לראות את הזפק שלו בולט 
בצווארו. לאחר ארוחתו הנשר נח מעט בישיבה לעתים מנומנם, ומעכל את מאכלו. יחד עם זאת הנשר 

מטרים בקירוב חפץ  45רחק של ימים.הנשר יכול לראות למ 6–5עשוי גם לצום ללא כל נזק לגופו, במשך 
בגודל של סנטימטר אחד בלבד. הוא אינו רואה יותר טוב מן הנץ אף על פי שהוא נקרא מלך העופות. 

, אלא רק לפלוט אותו מעוכל מן הזפק שלו. כך הנשר מאכיל בטפריוהנשר אינו מסוגל לשאת את טרפו 
באופן טבעי מפני הרעלן בוטולינום, הוא  את גוזליו. הנשר הוא בעל ערך רב כאוכל נבלות. הנשר חסין

הרעלן הגורם למחלת הבוטוליזם. בנוסף לכך, הנשר מסוגל לאכול בשר רקוב המכיל חיידקי אנטרקס 
 .וחיידקי כולרה מבלי שייגרם נזק לבריאותו

 
 :עקב עיטי

 דורס בינוני ומוצק, גדול מכל יתר העקבים באזורנו.עיטי הוא -עקב
 - 590ס"מ. משקל:  150 - 130ס"מ. מוטת כנף:  61 - 60אורך גוף: 

בדרך כלל בהיר יחסית, עם ניגודיות ברורה בין ראש וחזה  ג'. 1600
פספוס )לרוב בגוון  בהירים לבין בטן כהה. זנבו בינוני באורכו ונטול

בעל שלושה מופעי  חולי עד חלודי(, צווארו קצר וראשו רחב.-קרם
במופעים הבהיר  (, חלודי וכהה.בהיר )השכיח ביותר -צבע עיקריים 

והחלודי, הראש והחזה בהירים, בולטים בניגוד שלהם לבטן 
ול"מכנסיים" הכהים. זהו סימן טוב לזיהוי פרטים עומדים. המופע 



 

הרגליים ארוכות יחסית  שוקולד אחיד, והוא היחיד שלזנבו שפת זרימה שחורה.-הכהה בצבע חום
כלל בהיר מאוד מלמטה, עם זנב בהיר וחלק, סוככות אמה בגוון בתעופה נראה בדרך  .וחשופות מנוצות

חולי או חלודי, מנוגדות לאברות תעופה לבנות ולכתם שחור בסוככות היד העגולות. כמעט בכל המופעים 
בולט בניגוד שבין הראש והחזה הבהירים ובין צידי הבטן הכהים. בדאייה מרים כנף באופן בולט, במיוחד 

חים הרריים וגבעתיים, פתוחים לגמרי או עם צמחייה דלילה. הקן נבנה על מצוק מקנן בשט את היד.
  )גבוה או נמוך( ועל עצים גבוהים.

 :בישראל
. נעדר משטחים מיוערים בצפיפות ומאזורי מדבר צחיח. מחקרים  יציב ומקנן כמעט בכל אזורי הארץ

בין היתר במזרח  לות הקינון,אחרונים מראים שפרטים המקננים בארץ מבלים את החורף הרחק מנח
בעוד שבעבר קינן כמעט אך ורק על מצוקים, עבר בשנים האחרונות לקנן יותר ויותר . אירופה ובתורכיה

 על עצים. מגמה זו זוהתה בעיקר בהרי ובשפלת יהודה.
 
 
 
 

 קטיפת פרחים מזיקה לו!-בחורים יקרים, הטבע יפה בלי שנוגעים בו
 

צמחים כערכי טבע מוגנים, קטיפה של פרח מוגן גורר  200 -מכיר בלמעלה מ 1964 -חוק הגנת פרחי בר 
 או פרחים ממש נדירים. ש"ח, אשר עלול להיות אפילו גבוה יותר באם קוטפים מספר פרחים 490קנס של 

 

 !טבע שלי
 חיים וציפורים.-טבע שלי, זה פעילות שמטרתה לזהות כמה שיותר צמחים, בעלי

 דוגמית שווה שתי נקודות.שם שווה נקודה אחת,  (1
 הקוטף צמח מוגן ייפסל.-לדוגמית מותר לקטוף אך ורק צמחים שאינם מוגנים (2
 תמונה נחשבת כדוגמית. (3
 דוגמית ללא שם אינה נחשבת. (4

 .ש"ח 20א הכי הרבה נקודות יזכה בפרס ע"ס הבחור שיבי
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


