שרִָאִל ִ
יבִב ִי ִ
הָָא ִב ִ
אד.
עוֹנַת הָ ָאבִ יב בְּ יִ ְּש ָראֵ ל ְּקצָ ָרה ְּמ ֹ
מזג הָ אוִ יר אֵ ינוֹ ַיצִ יב.
מזג הָ אוִ יר אֵ ינוֹ ָקבּועַ .
הּוא ִמ ְּש ַתנה מַ הֵ ר.
פַ עַ ם ָק ִריר ּופַ עַ ם חַ ם.

אֵ יְך ָג ְּדלּו ִפ ְּרחֵ י בָ ר בַ ָשדה?
שדה.
 .1בַ ָקיִ ץ שעָ בַ ר הַ צְּ מָ ִחים ָיבְּ שּו .זְּ ָרעִ ים ִה ְּתפַ זְּ רּו בַ ָ ֹ
 .2עִ ם בוֹא הָ גשם בַ ֹחרף הַ זְּ ָרעִ ים ִקבְּ לּו מַ יִ ם וְּ ָנבְּ טּו.
 .3בָ ָאבִ יב הַ נְּ בָ ִטים ָג ְּדלּו וְּ הָ ְּפכּו לִ צְּ מָ ִחים.
 .4בַ צְּ מָ ִחים ְּש ָג ְּדלּו הוֹ ִפיעּו נִ צָ נִ ים ְּשהָ ְּפכּו לִ ְּפ ָר ִחים.

שוֹת הַ צִ פ ִרים בָ ָאבִ יב?
מָ ה עוֹ ֹ

הַ צִ פ ִרים ְּמ ַקנְּ נוֹת וְּ דוֹגְּ רוֹתֹ .כל צִ פוֹר בוֹ ָנה ֵקן שוֹנה.

לְּ ִפי הַ ֵקן א ְּפ ָשר ָל ַדעַ ת אֵ יזוֹ צִ פוֹר בָ נְּ תָ ה אוֹתוַֹ :נ ָקר?
בלְּ בּול אוֹ צּו ִפית? וְּ אּו ַלי צִ פוֹר ַאחרת?
ַשמַ יִ ם וְּ נִ ְּראה כִ י שּוב עוֹבְּ רוֹת
נ ִָרים ֹראֹש ל ָ
לְּ הָ קוֹת של צִ פ ִרים .הֵ ן בָ אוֹת ִמן הַ ָדרוֹם הַ חַ ם.
הֵ ן חוֹלְּ פוֹת בָ ָארץ ,בַ דרְך ח ָז ָרה אל ַא ְּרצוֹת הַ צָ פוֹן.

הָ ָאבִ יב עוֹ ַנת הַ הַ ְּמ ָל ָטה.

בָ ָאבִ יב ,מזג-הָ אוִ יר ִמ ְּתחַ מֵ ם.
בשדה יִ ש עֵ שב ָי ֹרק וְּ ַרע ָנן.
הַ גְּ ָש ִמים נִ ְּפ ָס ִקיםָ .
זוֹ עוֹ ָנה מַ ְּת ִאימָ ה לְּ הַ ְּמ ָל ָטה:
יטה ְּס ָיח,
הַ סּו ָסה מָ ְּמלִ ָ
יטה ָטלה,
הָ כִ בְּ ָשה מָ ְּמלִ ָ
יטה עַ יִ ר,
הָ ָאתוֹן מָ ְּמלִ ָ
יטה עֵ גל,
הָ פָ ָרה מָ ְּמלִ ָ
יטה גְּ ִדי.
הָ עֵ ז מָ ְּמלִ ָ

בָ ָאבִ יב הַ ח ָר ִקים ִמ ְּתעוֹ ְּר ִרים.
נִ ָתן לִ ְּראוֹת ְּפעִ ילּות ַרבָ ּה של ח ָר ִקים בָ עוֹנָה זוֹ .בַ חֹרף

ִמינִ ים ַרבִ ים של ח ָר ִקים נִ ְּמצָ ִאים בְּ תַ ְּרדֵ מָ ה וְּ עִ ם עלִ יַ ת
הַ ט ְּמפ ָרטּורוֹת הֵ ם ִמ ְּתעו ְֹּר ִרים.
בַ כַ ּורת בִ ְּתקּופַ ת הַ חֹרף י ְּשנָּה ְּפעִ ילּות מֵ עָ ָטה וְּ עִ ם בוֹ
הָ ָאבִ יב ִהיא גוֹברת .הַ ְּדבו ִֹרים יוֹצְּ אוֹת לאֱ סֹף צּוף ִמן
הַ ְּפ ָר ִחים הָ ַרבִ ים הַ פו ְֹּר ִחים בָ עוֹנָה זוֹ.

ַנכִ יר את גּוף הַ חרק
ְּמחו ִֹשים
ם
 3זּוגוֹת
ַרגְּ ַליִ ם

עֵ ינַיִ ם
כְּ נָפַ יִ ם
חָ זה
בטן

ַנכִ יר את ִמבְּ נה הָ פ ַרח
ע ֵלה כוֹתרת
ַאבְּ ָקנִ ים
עלה
שרש
ֹ

פ ַרח
נִ צָ ן

הָ קשר בֵ ין ח ָר ִקים לִ צְּ מָ ִחים

"ש ִקיוֹת" שעַ ל הָ ַרגְּ ַליִ ם.
הַ ְּדבוֹ ָרה אוֹספת אבְּ ָקה בְּ ַ
הַ פַ ְּרפַ ר יוֹ ֵנק צוֹף מָ תוֹק ִמן הַ ְּפ ָר ִחים.
הַ פ ַרח "מַ ְּראה" ַלחרק את הַ דרְך ָלאבְּ ָקה.

הדבִ יקוֹת.
הַ זְּ בּוב מַ עבִ יר אבָ ָקה ִמפ ַרח לְּ פ ַרח ,בְּ ַרגְּ ָליו ְּ

