חֲ ִסידָ ה
יִשׂ ָר ֵאל בָּ ע ֲִריכַת ַא ִדּיר כֹּהֶ ן(
)מתּוֹ " :הַ בֵּ ט וּלְמַ ד" ,כּ ֶֶר ֶא ֶרץ ְ
ִ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

רוֹאים חֲ ִסידוֹת ַרבּוֹת הַ בָּ אוֹת ֵאלֵ י וּ ִבּלְהָ קוֹת בְּ סוֹף הַ ח ֶֹרף
כַּאֲ שֶׁ ר ִ
יקה הַ חַ מָּ ה
– זֶה ִסימָ ן שֶׁ ִהגִּ יעַ הָ ָאבִ יב .הַ חֲ ִסידוֹת בָּ אוֹת מֵ ַאפְ ִר ָ
וּמ ִטילוֹת
בְּ דַ ְר ָכּן חֳ ז ָָרה ֶאל ֵאירוֹפָּה ַה ָקּ ָרה ,שָׁ ם הֵ ן ְמּ ַקנְּ וֹת ְ
בֵּ יצִ ים.
הַ חֲ ִסידָ ה ִהיא צִ פּוֹר גְ דוֹ ָלה ,וְ לָהּ מַ קּוֹר ָאדֹם וְ ַרגְ ַל ִים אֲ דֻמּוֹת ,גּוּפָהּ
וּשׁחֹרוֹת בִּ ְקצוֹ ֵתיהֶ ן .בְּ עֶ זְ ָר ָתן
ְמכ ֶֻסּה וֹצוֹת לְבָ וֹת ,וּכְ ָ ֶפיהָ גְּ דוֹלוֹת ְ
קּוֹרהּ הָ ָא ֹר
דוֹאה וְ גוֹמֵ את מֶ ְרחַ ִקּים אֲ רֻ כִּ ים ְמאוֹד .בְּ מַ ָ
ִהיא עָ פָה וְ ָ
וְ הֶ חָ זָק ִהיא תּוֹ ֶפסֶ ת זוֹחֲ ִלים ,עַ כְ בָּ ִרים וַ חֲ ָר ִקיםַ ,א בְּ עִ ָקּר ִהיא
אוֹתן
אוֹתן ַלגֹּבַ הּ וּבוֹלַעַ ת ָ
זוֹר ֶקת ָ
אוֹכֶ לֶת צְ פ ְַר ְדּעִ ים וְ ַק ְרפָּדוֹתִ .היא ֶ
ְבּבַ תַ -אחַ ת.
לְקנֵּן דֶּ ֶר ֶקבַ ע בְּ ַא ְרצֵ וּ –
בַּ שָּׁ ִים הָ ַאחֲ רוֹ וֹת הֵ חֵ לּוּ הֵ חֲ ִסידוֹת ַ
בַּ ַה ְתחָ לָה בַּ דָּ רוֹם ,וְ ַא ַחר-כָּ גַּם בַּ גֹּלָן.
וּמ ַסכֶּ ֶת ֶאת הַ גּוֹ ָז ִלים
בִּ ימֵ י שָׁ ָרב ,כַּאֲ שֶׁ ר הַ ֶשּׁ ֶמשׁ מַ כָּה בְּ חָ זְ ָקה ְ
וּפוֹרשֶׂ ת כְּ ָפַ יִם כְּ מוֹ
ֶ
הָ ַרכִּ ים ,עוֹמֶ דֶ ת הַ חֲ ִסידָ ה בְּ ֶא ְמצַ ע הַ ֵקּן
ֶיה.
ִשׁ ְמ ִשׁיָּה כְּ ֵדי לְהָ צֵ ל עַ ל גּוֹ ָזל ָ
מתוך" :הבט ולמד" כרך ארץ ישראל בעריכת אדיר כהן.

