
 ַהר ֶחְרמוֹן

 ֶשל ִמְזָרִחי-ַהְצפֹוִני ִבְגבּול ִנְמָצאֶמֶטר.   2,814 הו  בְ גו   - ְבִיְשָרֵאל ְביֹוֵתר רםהַ  ָהָהר הּוא ֶחְרמֹון ַהר

  ה.יָ ְר סּויך לְ יַ י שָ נִ פוֹ צְ הַ  קוֹ לְ חֵ ל וְ אֵ ַר ֹשְ יִ יך לְ יַ י שָ ִמ רוֹ ְד הַ  קוֹ לְ חֵ  ִיְשָרֵאל

" ֶחְרמֹון" ַהָנפֹוץ הּוא  ַהֵשם .ןיאו  וִש  ִשְריֹון, ְשִניר, ֶחְרמֹון - ְבִעְבִרית ְשמֹות ַאְרָבָעה ֵיש ֶחְרמֹון ְלַהר

 הו  בְ גו   ִמְפֵניֵאזֹור ֹלא ְמיּוָשב, ֹלא ִהְתָייְשבּו בֹו , ִמְלשֹון ֶחֶרם הּוא ֶחְרמֹון ן" ֹבָ ְמ ָר הַ ְלִפי ָדַעת 

 .  בוֹ  הכָ מּונְ הַ  הָר טּוַר פֵ ְמ טֵ הַ וְ 

 .יםזִ רּוְד  יםבִ ישּויְ  ְשֵניּו ייםִד הּויְ  יםבִ ישּויִ  ְשֵני: ַהִיְשָרֵאִלי ְבֶחְלקוֹ  ָהָהר ַעל יםנִ כְ שוֹ  יםבִ ישּויִ  ַאְרָבָעה

 ְביֹוֵתר המוכַ נְ  בוֹ  הָר טּוַר פֵ ְמ טֵ הַ  ַבחֹוֶרף  .ַהָשָנה ָכל ְבֶמֶשך ְמאֹוד ֲחָזקֹות רּוחֹות ְמַנְשבֹות ֶחְרמֹוןבַ 

, יִק ְס לֵ וְ  הישָ לִ גְ לְ  ֶחְרמֹוןהַ  רְלַאַת  ףֵר חוֹ הֵ  תפַ קּוְת בְ  ָבִאים ַרִבים ֲאָנִשים. ֶשֶלג יֹוֵרד ףֶר חוֹ הַ  ברוֹ  ךשֶ מֶ בְ וְ 

  ֶאְמַצע ָהַהר. ַעדל בֶ כְ ַר בַ  עֹוִלים

ֵאלּו ְצַמִחים ְשְגֶדִלים ָבֶאזֹוִרים ָקִרים. ָבֶחְרמֹון ְגֶדִלים ְצַמִחים ֹשֹוִנים ְכגֹון : ִאירּוס ַהֶחְרמֹון, ֶאְשָבל. 

 ָבַאִביב ִניָתן ִלְראֹות ֶאת ַהָהר כּולֹו מּוָקף ְבְפָרִחים ֹשֹוִנים.

ְלָמְרֶבה ָהֶפֶלא  . יתאפֶ ירוֹ אֵ  יתעִ לַ ְס וְ  ןמוֹ ְר חֶ הַ -יזִ גָ ְר יַ :  ְכמוֹ  יםטעַ ְמ  ָבַעֵלי ָחִיים יםיִ צּוְמ  ןמוֹ ְר חֶ הַ  ְבַהר

 יםִא צָ ְמ נִ  ֵאיָנםְש  יםִד ִיחּויִ סּוֵגי ָפְרָפִרים  233 ְבָהר ַהֶחְרמֹון ִנְמָצִאים  -ָרִבים  יםִר פָ ְר פָ  ִמיֵניָקָייִמים 

 .ֶרץְבָא ֲאֵחִרים ְמקֹומֹותבִ 

 (ויקפדיה לאחר עריכה מתוך) 
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 ַהר ֶחְרמוֹן

 ןהחרמו רְלהַ  תֶזהּו -תְתעּוַד  .1

 :םיִר סֵ חָ הַ  םַהֹפְרִטי תאֶ  ףהֹוסֵ 

 :ןָנכוֹ  אֹל אוֹ  ןָנכוֹ  בתוֹ כְ  .2

 _________ ןמוֹ ְר חֵ הַ  רְבהַ  גֶשלֶ  דיֹוֵר  הַהָשנָ  לכָ  ךְבֶמשֶ  •

 __________  תְשמוֹ  הַאְרָבעָ  ןמוֹ ְר חֵ הַ  רְלהַ  •

- " לְבִיְשָראֵ  רְביֹותֵ  םָהָר  רָההָ  אהּו ןֶחְרמוֹ  רהַ  " בָכתּו 1 הְבשֹוָר  .3

ֶנכוֹנ   הַהְתׁשּוב   תאֶ  ףֶהק  – ? תַהמּוְדֶגשֶ  הָבִמילָ  הַהָכָוונָ  המַ     הה 

  םָר  לקוֹ  ַמְשִמיעַ  .אַ 

  ָגבֹוהַ  .בְ 

 .הַהָשנָ  לכָ  םֹרעָ  בוֹ  ֵשיש רהַ  .גֶ 

  שם ההר:

  שמות נוספים
 פסקה ________

  מיקום בארץ:
 פסקה ________

  גו  ַבה
 פסקה ________

ה ַרטּור  ְמפ    :ט 
 פסקה ________

  צמחיה:
 פסקה ________

 פסקה ________  בעלי חיים:

 יישובים על
 החרמון:

 
 פסקה ________



יְשבּו אֹל ,בִמּיוַֹׁש  אֹל רֵאזוֹ : "בָכתּו 4 הְבשּוָר  .4   "גו  ְבהו   יִמְפנֵ  בוֹ  ִהְתי 

ב -ש-י שִמשֹוֶר  תַהמּוְדָגשוֹ  םהִמיִלי יְשֵת 

 .הִמְשָפחָ  הְמאֹותָ  תנֹוָספוֹ  םִמיִלי 2 בָכתוֹ 

__________ , ____________ 

 ?ַמּדּוע תְמֲעטוֹ  בְיישּו תְנקּודוֹ  ֵיש ןַהֶחְרמוֹ  רְבהַ  .5

 (22 הִפְסָק ) תִסיבוֹ  2 ןָצֵיי

*_____________________________________________
______________________________________________

*_____________________________________________
______________________________________________ 

 :ֶלֵפירּוָשה ִמיָלה ֵבין ַקו ַתחְמ  .6

 ָגִרים/ִנְמָצִאים ַשבְמיּו ֹלא ֵאזֹור

 ֲאָנִשים ְלֹלא שֹוְכִנים

 ְמיּוָחִדים יםִייחּוִדיִ 

 ? ______ָהֵחְרמֹון ְלַהר ִמְרחֹובֹות ְנִסיָעה ְזַמן ַכָמה ָשֵער. 7

 ַהִשיעּור ַעל ָלַמְדָת  ְּדָבִרים ֵאילּו. 8

____________________________________________________

____________________________________________ 

 ....ןְלֶחְרמוֹ  ְלַהִגיעַ  יְליֹוִס  רַעזוֹ . 9 

 


