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מורה באהבה

מורה באהבה
ֶּדגֶּל יִשְׂ ָראֵ ל הּוא ְׂב ִצ ְׂבעֵ י כָח ֹל וְׂלָ בָן ּו ְׂבאֶּ מְׂ ָצעֹו מָ גֵן ָדוִד .שְׂ נִי הַ פַ סִ ים
ְׂהּודית .מָ גֵן ָדוִד הּוא סֶּ מֶּ ל י ִ
הַ כְׂחֻ לִ ים הֵ ם ְׂבהַ שְׂ ָרַאת הַ טַ לִ ית הַ י ִ
ְׂהּודי עַ תִ יק.
הַ ֶּדגֶּל עֻ ַצב עַ ל י ְֵׂדי יִשְׂ ָראֵ ל בלקינד ,מִ מְׂ יַסְׂ ֵדי קְׂ בּוצַת ביל"ו.
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מורה באהבה
סֶּ מֶּ ל מְׂ ִדינַת יִשְׂ ָראֵ ל הּוא מָ גֵן ּובְׂמֶּ ְׂרכָזֹו ִנמְׂ צֵאת מְׂ ַ
נֹורת שִ ְׂבעַ ת הַ קָ נִים.
נֹורה הִ יא מְׂ ַ
נֹורת הַ זָהָ ב שֶּ הֻ ְׂצ ָבה ְׂבבֵית הַ מִ קְׂ ָדש ּו ָבּה הַ כ ֹהֲ נִים נָהֲ גּו
הַ מְׂ ָ
נֹורה י ֵש עַ ְׂנפֵ י ַזיִת ,שֶּ הֵ ם סֶּ מֶּ ל
לְׂ הַ ְׂדלִ יק נֵרֹות כָל עֶּ ֶּרב .מִ שְׂ נִי צ ִֵדיהַ שֶּ ל הַ מְׂ ָ
לְׂ שָ לֹוםַ .באֶּ מְׂ צַע כְׂתּו ָבה הַ מִ לָ ה "יִשְׂ ָראֵ ל".
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"הַ תִ קְׂ וָה" הּוא הַ הִ מְׂ נֹון הַ לְׂ אֻ מִ י שֶּ ל מְׂ ִדינַת יִשְׂ ָראֵ ל .הַ הִ מְׂ נֹון הּוא שֵ נִי
שיר "תִ קְׂ וָתֵ נּו" ,אֹותֹו כ ַ
ָבתִ ים מִ תֹוְך הַ ִ
ָתב ַנפְׂ תָ לִ י הֶּ ְׂרץ אִ מְׂ בֵר .נֹוהֲ גִים
פֹורטִ י ִביִים
לָ שִ יר אֶּ ת הַ הִ מְׂ נֹון ְׂבסִ יּום שֶּ ל טְׂ ָקסִ ים ,בִ פְׂ תִ יחַ ת אֵ רּועִ ים סְׂ ְׂ
ּו ְׂבאֵ רּועִ ים נֹוסָ פִ ים בְׂעָ לֵ י א ֹפִ י מַ מְׂ לַ ְׂכתִ י .נָהּוג לַ חֲ לֹוק כָבֹוד ב ְִׂקימָ ה ְׂבעֵ ת
הַ שְׂ מַ עַ תְׂ הַ הִ מְׂ נֹון.
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דּו ִכ ַ
יפת
ִ
זֹוהי ַה ִצפֹור ַהלְׂ אֻ ִמית שֶּ ל
יִשְׂ ָר ֵאל .אֶּ פְׂ שָ ר ִלפְׂ ג ֹש אֹותָ ּה
ב ְִׂעקָ ר ב ֵ
ְׂאזֹור ִמישֹור ַהחֹוף.

ְׂהב ַ
ֶּצ ַבע גּופָ ּה חּום-צ ַ
ְׂהב.
ַה ְׂכנ ַָפיִם ו ְַׂה ָזנָב שֶּ לָ ּה
מְׂ פֻ סְׂ פָ ִסים ְׂב ִצב ְֵׂעי שָ ח ֹר וְׂלָ ָבן.
ַעל ר ֹאשָ ּה ִצי ִצית נֹוצֹות
כְׂתֻ מָ ה..
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ִרמֹון
אֶ חָ ד ִמ ִ
שב ְַעת ַה ִמינִים
שֶ נִשְ ַתבְחָ ה בָהֶ ם אֶ ֶרץ יִשְ ָר ֵאל.
ַהפְ ִרי ֵמ ִכיל ֵמאֹות ַג ְר ִעינִים
אֲ דֻ ִמים .י ַ
ָדּוע כְפְ ִרי ֵמ ִזין ּו ַב ַעל
חֲ ִ
שיבּות ָרבָה בְמָ ס ֶֹרת
ַהי ִ
ְהּודית .הָ ִרמֹון מְ ַס ֵמל שֶ ַפע,
ִ
פֹוריּות ,י ִֹפי ו ְחָ כְמָ ה.
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שֶ נִשְ ַתבְחָ ה בָהֶ ם אֶ ֶרץ
יִשְ ָר ֵאל.
יתים מְ ִפ ִ
ֵמ ַה ֵז ִ
יקים שֶ מֶ ן ַזיִת,
לֹו מְ יּוחָ ס סְ גֻלֹות ְר ִ
פּואיֹות.
לְקָ ִטיף ֵז ִ
קֹור ִאים
יתים ְ
"מָ ִסיק".
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ַכלָ ִנית
ִבשְ נַת  2013נִבְחֲ ָרה ַה ַכ ָלנִית
ַלפֶ ַרח ַהלְאֻ ִמי שֶ ל מְ ִדינַת יִשְ ָר ֵאל.
ַה ַכ ָלנִית ִהיא צ ֶַמח מּוגָן ּוקְ ִטיפָ תֹו
סּורה.
אֲ ָ
ַלר ֹב ֶצ ַבע ַה ַכ ָלנִית הּוא ָאד ֹםַ ,אְך
יֵש ַגם ַכ ָלנִיֹות ְב ִצב ְִעי ָלבָן ו ְגונֵי
סָ ג ֹל.
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ַהי ֵָעל הנובי
נְפֹו ִצים ב ֵ
ְאזֹור ִמדְ בָר י ְהּודָ ה ו ְַהנֶגֶב.
ִעקָ ר מְ זֹונָם הּוא צְמָ ִחים.
ֵהם ַחיִים בְעֲ דָ ִרים נִפְ ָר ִדים שֶ ל ָזכָר
ּונ ְֵקבָה.
ַק ְרנֵי ַה ָזכָר מְ עֻ ָגלֹות וַאֲ ֻרכֹות ו ְשֶ ל
ַהנ ְֵקבָה קְ צָרֹות וִישָ רֹות.
ְרשּות ַהטֶ ַבע ו ְַה ַגנִים ְביִשְ ָר ֵאל
ִה ִציבָה אֶ ת ַהי ֵָעל כ ְִסמְ לָּה.
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