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 אייל - חודש ֲאָדר א'

 מקור השם:

השם אדר , קיבל את שמו ככל הנראה , כמו שאר 

החודשים, מבבלית בה המילה ַאַדֻר משמעה 'להיות 

בפחד או בעצבות'. ייתכן גם שהמשמעות היא להיות 

מוסתר או אפלולי. שם החודש מוזכר במגילת אסתר 

ֶדש  ': 1בפרק ט פסוק  ֶדש הּוא־ח ֹ֣ ר ח ֹ֜ ֵני֩ם ָעָשָׂ֨ ּוִבשְׁ

ר... עשר בשנה, -מצוין כחודש השנים '. חודש אדרֲאָדָ֗

 בהתאם למניין החודשים המתחיל בחודש ניסן.

 על שום מה? –אדר א' 

השנה העברית עברה מספר גלגולים במהלך חייו של 

העם היהודי. ספר היובלים ומגילות נוספות שנמצאו 

בקומראן מספרות לנו שבימי בית ראשון וככל הנראה 

ה על פי שנת עד שלהי בית שני השנה העברית נהג

השמש. הכוהנים היו אחראים לספירת הזמן ואולי 

. temp, זמן=templeמכאן שמו של המקדש. מקדש=

המקדש הוא שעון הזמן. הספירה נערכה בעזרת 

יום  364מזמורים ובעזרת קורבנות. השנה הייתה בת 

שבועות. ארבעה  52מה שאיפשר לחלק אותה בדיוק ל

 יום.  91חלקים בני 

יום. היום האחרון בכל רבעון נקרא  30ה בן כל חודש הי

ימים. מכיוון  91יום הפגוע והוא השלים כל רבעון ל

' יוצא שכל רבעון החל תמיד באותו 7' מתחלק ב'91ש'

 יום בשבוע:

 1/1א' ניסן, יום שוויון האביב, יום רביעי , 

 1/4א' תמוז, היום הארוך בשנה, יום רביעי , 

 1/7יו, יום רביעי, א' תשרי, יום שוויון הסת 

 1/10א' טבת, היום הקצר בשנה, יום רביעי , 

כל החגים חלו תמיד באותו יום בשבוע. לא נדרשו 

 כמעט התאמות. 

ההתאמה היחידה שנדרשה היא לתקן את ההפרש בין 

ימים לבין שנת  364השנה העברית שהייתה בת 

ימים. כדי לתקן את  365.25השמש שהייתה בת 

שבועות(  53)שנה בת  השנה העברית נוסף שבוע

שנים נוסף שבוע נוסף  28אחת לשבע שנים ואחת ל

 שבועות(. 54)שנה בת 

 

לטענת פרופסור רחל אליאור חישוב השנה השתנה 

עם כניסת הסלווקים לישראל והחלפת הכהן הגדול 

לפני הספירה. הסלווקים דרשו לחבור  175בשנת 

תה ללוח השנה היווני שהיה מבוסס על הירח ועליו היי

מבוססת גם שנת המס שלהם. יש יתרון בלוח הירחי 

על פני הלוח השמשי והוא שכל אחד יכול לדעת מתי 

מתחיל חודש משום שרואים את מולד הירח. אחרי 

לספירה, בעידן בו לא קיים בית  70המרד הגדול בשנת 

מקדש, הלוח הירחי הפך פרקטי יותר. הקושי הוא 

 ה השמשי. כמובן כיצד להתאים אותו ללוח השנ

ההתאמה נדרשת על מנת שנחגוג את החגים 

השונים במועדם. הבולט ביותר הוא פסח שמוגדר 

בחג האביב. הסיבה שהחודש שנבחר לעיבור היה 

חודש אדר נובעת, ככל הנראה, ממיקומו כחודש 

 השנים עשר, כשמונים את החודשים מחודש ניסן.

ר ( פתmeton of athensמתמטיקאי יווני בשם מטון )

לפני  432את בעיית סנכרון השנים כבר בשנת 

שנות שמש הירח  19הספירה. הוא מצא שבמהלך 

מחזורים. לפיכך, צריך  235משלים כמעט במדויק 

חודשים כל תשע עשרה שנה כדי לסנכרן  7להוסיף 

  12+  7=  235 בין הלוח הירחי  לשנת השמש )

x19 .) 

ר של השנים שנבחרו להיות מעוברות בתוך כל מחזו

)ניתן לזכור  19, 17, 14, 11, 8, 6, 3שנים הן:  19

אותן כ'גו"ח אדז"ט'(. השנה בה אנו נמצאים היום 

המוכרת לנו כשנת תשפ"ב, היא למעשה שנת ה' 

תשפ"ב. האות ה' מסמנת את מספר האלפים למניין 

השנים אותו איננו אומרים בדרך כלל. כלומר, אנחנו 

את העולם על פי )לברי 5,782נמצאים היום בשנת 

ולכן זו  6עם שארית  19מתחלק ב 5,782המסורת(. 

שנה מעוברת. אפשר לראות שהשנה המעוברת 

עם  19מתחלק ב 5,784הבאה תהיה תשפ"ד )

 (, וכן הלאה.8שארית 

בפעם הבאה שמישהו אומר לכם שיש למנות את 

השנים כמנהגנו ולא כמנהג הגויים, אפשר להזכיר לו 

המוכר לנו היום מבוסס על  שגם לוח השנה העברי

שמות חודשים בבליים ועיבור השנים תואם את 

חישוביו של מטון היווני. נראה שלפחות בתחום 

 ספירת השנים לא היינו מקוריים אף פעם.

 

 המשך בעמוד הבא
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 ? החודשבקהילה ומה אצלנו 

כדי שנוכל לחזור  מצפים למעבר גל האומיקרון

ולהיפגש פיזית. בינתיים, טוב שאפשר להיפגש בזום, 

וכשמזג האוויר יאפשר נקיים גם מפגשים על הדשא 

 ליד המקלט.

בשבועיים הקרובים אנחנו נערכים לקבל ולעבד את 

ההמלצות משלושת הצוותים )תכנים, קהילתיות ו'עם 

הפנים החוצה'(. יחד עם כל מי שיהיה מעוניין נפעל 

 בנות תכנית שנתית כדי לבחון ולממש את ההמלצות.ל

נקיים מפגש ראשון )מתוך שלושה( עם קהילת  13/2ב

יה"ל וקהילת 'ניגון הלב' מישראל ועם קהילת 'דרכי 

נועם' מטורונטו. שלושת המפגשים יהיו לאחר צפייה 

משותפת בסרטים ספציפיים לכל מפגש ויעסקו בשיח 

ערכו בשפה אודות הסרטים הללו. המפגשים יי

 האנגלית. המפגשים הבאים יהיה באפריל וביוני.

 אייל

 

 

 

 

 

 

ֹּאַהב נ   שֶׁ

ְלֶהֶבת שַּ ִזים נֹוֶפֶלת הַּ ֲארָּ ם בָּ ֲחִמים גַּ ְמנַּ ם הַּ , גַּ

ה.לְזקּוִקים  מָּ  ֶנחָּ

ה,  ֲהבָּ ינּו ְבאַּ לֵּ ְך עָּ ִעים ְתסֹוכֵּ ת רֵּ ל ֶשְקִהלַּ לֵּ  ְנפַּ

ִנים  ְרִגיש מּוגַּ ף.ֶשנַּ תֵּ ל ְלשַּ י ֶשנּוכַּ ֲעטּוִפים ְכדֵּ  וַּ

ְרִגישֹות ִלְראֹות ֶאת  נּו הָּ ל ֶשִתְהֶיה בָּ ְניַּחֵּ

ל  ן ְלכָּ ף ְוִלְהיֹות ִמְשעָּ תֵּ ּטֹות כָּ ר, ְלהַּ חֵּ אַּ הָּ

ר. בֵּ ּה ְוחָּ רָּ  ֲחבֵּ

כֹות,  סֵּ נּו ְללֹא מַּ ִכיל אֹותָּ ִית יָּ בַּ ף ֶשֶזה הַּ ִנְשאָּ

לִ  ים ְבִדּיּוק ְכִפי ֶשִנְהֶיה ְרצּוִיים ּוְמֻקבָּ

ְחנּו.  ֶשֲאנַּ

ה, ִבְרִגישּות  רָּ ת צָּ ע ְלהֹוִשיט יָּד ְבעֵּ דַּ ֶשנֵּ

ְתיָּה.   ּוְבֶאְמפַּ

ּיָּד  חּוש ֲאהּוִבים ּוְבטּוִחים  ֶלֱאֹחז בַּ ֶשנָּ

מּוֶשֶטת.  הַּ

ֲעִצים זֹו ֶאת ֶזה ְוֶזה ֶאת זֹו.  ְשִכיל ְלהַּ  ֶשנַּ

ֲחֹמל, ְונֹא ח, ֶשנַּ ב.ֶשִנְצמַּ  הַּ

 

 אייל

 

 

  .גורדון ודדן הרואשנים למותו של  100
 לו זמן בקבלת השבת החודשיתנקדיש 

 4.2.22בסוף השבוע הזה 

 :האמירות הבולטות שלואחת 

לא יהיה ניצחון של האור על החושך כל עוד לא 

נעמוד על האמת הפשוטה, שבמקום להילחם 

 בחושך, עלינו להגביר את האור.
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פתיח

 ? NFTאתה לא יודע מה זה 

. אני משתמש מבוגר אבל מעודכןאני מרגיש 

במחשב, כותב ועורך בו את העלון הזה, מקבל 

ושולח מיילים, מחפש מידע בגוגל. אני מזמין תור 

לרופא  באפליקציה של ה"כללית" בטלפון החכם, 

אני גם מוצא שם את התוצאות של בדיקת הדם, 

, או bitאני מעביר כסף באפליקציה של הבנק. או ב 

נה עם פנגו ואני וחו Waze, אני נוסע עם PayBox–ב 

מתפעל שעון חכם שמודד לי צעדים, דופק, מרחק 

שחייה ושעות שינה. אני אומר לעצמי שאני אמנם 

מבוגר אבל אני צועד עם הזמן ומסתדר בעולם 

 המודרני. 

כל זה היה נכון עד שלפני כחודש, הוזמנתי ליום עיון 

בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב 

ר מקורס הטיס שנפטר שהוקדש לזכרו של חב

מקורונה. יוסי ברקאי, חבר קיבוץ משמר השרון 

קניין טייס מסוקים, מהנדס ועורך דין שעסק ב

המשרד בו עבד, ביחד עם הפקולטה  .רוחני

למשפטים באוניברסיטה, קיימו, לזכרו, יום עיון 

שעסק במטבעות קריפטוגרפיים, ארנקים 

לכבודו   . אין לי מושג מה זה אבלNFT -דיגיטליים ו

של יוסי ורינה אשתו, השתתפתי וגם,  חשבתי שזו 

 הזדמנות להבין על מה מדובר.

סיפרו שם שהמטבע הקריפטוגרפי הכי פופולארי 

בערך של  2021הוא הביטקוין שהתחיל את שנת 

בעשירי בנובמבר הוא הגיע למחיר שיא  ,28,994$

. 46,800$ובסוף השנה הוא נסחר ב  68,780$של 

בין לבין, כך סיפרו שם הוא צנח וטיפס ושוב ירד 

ושוב עלה. אמרו שם שהביטקוין הופך כבר להיות 

שיחה בסּופר ובארוחות המשפחתיות  ויש עוד ועוד 

משקיעים שפותחים חשבונות מסחר. וגם 

שהביטקוין חזק יותר ממטבע הדוג'קוין המקביל 

 שדוחף אילון מאסק.

מת טרנד בהמשך סיפרו שם שזה כלום לעו

. גם NFTההשקעות הגדול של השנה היוצאת ה 

הוא, כך אמרו שם נושא שעולה בפגישות עם 

 69,346,250$ -חברים.  הם התחילו וסיפרו ש

)שישים ותשע מיליון, שלוש מאות ארבעים  ושש 

( זה המחיר בו נמכרה דולר אלף, מאתיים חמישים

 יצירת אמנות דיגיטאלית של האמן מייק וווינקלמן. 

 

 

 

 הימים, קוונטין טרנטינו מכר ככה  5000שנקראת 

חלק מתסריט פרי עטו, לאו מסי הקים יקום שלם 

. נייקי הוציאה כמה דגמי NFT-עם דמויות שלו כ

 ועוד ועוד. NFTנעליים מיוחדם שהיא מוכרת ב 

NFT  כך גילו לי, זה ראשי תיבות שלNon Fungible 

Token   אסימון שלא ניתן  –ובתרגם מילולי"

להחלפה" וההסבר הכי פשוט שנתנו שם הוא 

 NFTשמדובר באמצעי רישום בעלות על יצירה. 

היא, בעצם, תעודת בעלות דיגיטאלית שלא ניתנת 

לשכפול או להעתקה היות והיא רשומה על 

הבלוקצ'יין והסחר בו נעשה בלעדית במטבעות 

 דיגיטאליים כמו אתריום.

י לא. ויש לי הרגשה שגם אנ אתם הבנתם את זה?

לא אבין בגלגול הזה. שזו כלכלה של הדור הבא 

 והיא כבר כאן. 

 כמו שאני מרגיש. מעודכןכנראה שאני לא 

 כתבה בנושא אפשר לקרוא בקישור המצורף:

-o.co.il/financeshttps://www.mak

0033f8eb88a0e71026.htm-weekend/Article 

 יונתן

 

 בעלון זה:

o 1                                        שער 

o 2                 יעוד הקהילה 

o  3               יילא   + שנאהב אדרחודש 

o  ,מה זהפתיח NFT 5                 יונתן 

o The paper Clips –  6 טוראלזהבה חן           

o  7                      ילא   –השיר החודשי 

o  8        קובי סמואלפגישה אישית עם    

o 10               יעל ישראליתכון מנצח  מ 

o   11               גילה אלוןפורים בטבע 

o  15   רעים בקהילת  שבטאירועי חודש 

 

 מפיק ועורך: יונתן אלתר

 מיכל ישפה והזמנות לאירועים:עיצוב שערים    

https://www.mako.co.il/finances-weekend/Article-0033f8eb88a0e71026.htm
https://www.mako.co.il/finances-weekend/Article-0033f8eb88a0e71026.htm
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 מיזם מעורר השראה של הנצחת השואה בארה"ב

 טוריאל-הבה חןז

בישראל ובעולם את יום השואה  לפני שבוע ציינו

הבינלאומי, ברשתות החברתיות מועלים סיפורים 

נשים שאני מכירה מקרוב, -מרגשים של א

המספרים על גורלם המר של בני משפחה שלא זכו 

 .לדים בשואהלהכיר לצד סיפורי ניצולים שהיו י

כמורה להיסטוריה ואזרחות במשך שנים רבות, 

התלבטתי תמיד ביני לבין עצמי, על הדרך הראויה 

ללמד את השואה את התלמידות והתלמידים שלי 

שעבורם זו היסטוריה רחוקה. היה ברור לי שאבחר 

במוטיבי הגבורה, החמלה וההצלה ואתמקד בהם 

השואה בשיעוריי. בכל השנים שלימדתי את נושא 

הידהד בראשי המשפט הנורא, המקומם והמכעיס 

ששמעתי מאנשי חינוך רבים בצעירותי "הם הלכו 

משפט שהעיד על בורות רבה ועל …" כצאן לטבח

 .יוהרה חסרת רגישות והבנה

יתכן שזו הסיבה לכך שהפרויקט שאותו אתאר 

בהמשך תפס את תשומת ליבי. הבנתי שלפעמים 

לפעולה הוא דווקא רעיון קטן , מוחשי, המניע 

הרעיון שיחולל שינוי תודעתי. ולהלן הסיפור 

 :האמיתי

עיירה -, בוויטוויל1998 -הסיפור שלנו מתחיל ב

קטנה בארה"ב הנמצאת בהרי מדינת טנסי. מספר 

התושבים בעיירה היה כאלפיים ורובם עבדו 

במפעל המקומי. בשנה זו, נסגר המפעל והתושבים 

מבחינה דתית, מצאו  שהיו קהילה נוצרית הומגנית

עצמם ללא מקורות פרנסה. מצב האבטלה והייאוש 

חלחל לבתים והשפיע גם על הילדים. בעיירה זו לא 

היו יהודים, אפרו אמריקאים, מיעוטים אתנים או 

 .בעלי אמונה אחרת

בתוך כל המציאות הזו, נדרש בית הספר כמו בתי 

בארצות הברית, להכניס לתוכנית   ספר אחרים

 .גם את לימודי השואה ים הלימוד

לינדה הופר, מנהלת חטיבת הביניים 

ביקשה מהמורה לאומנות סנדרה   בוויטוויל

רוברטס להתחיל ללמד את השואה, נושא שהיה זר 

 .ובלתי מוכר לילדים ולמשפחותיהם

סנדרה רוברטס החליטה ללמד את תוכנית 

הלימודים באופן שונה ובכך להעצים את תלמידיה. 

 רעיון: כל תלמיד היה צריך לחקור,למורה היה 

לחפש, לכתוב, ולהציג בפני הכיתה, סיפור 

מתקופה זו. לאחר הפרזנטציה,   ש"תפס" אותו

 ) היה על התלמיד לתלות בעזרת אטב/סיכת נייר

paper clip), על קיר מיוחד בכיתה את סיפורו. 

הרעיון לאטב/סיכת נייר עלה בראשה, לאחר 

העולם השנייה שצולמה שראתה תמונה ממלחמת 

בנורבגיה לאחר הכיבוש הנאצי. בתמונה נראתה 

קבוצה גדולה של נורבגים עטויי אטבי נייר על דש 

בגדיהם, מפגינים במחאה שקטה כנגד הכיבוש 

הנאצי. כשחקרה יותר לעומק, למדה שהמורים 

והמורות בבתי הספר ענדו את הסיכה על דש 

ינו מהם בגדיהם ואילו התלמידים והתלמידות הכ

צמידים ותליונים שאותם ענדו כאקט של מחאה 

שקטה, שהראה סולידריות לאומית נורבגית 

 .בהתנגדותם

על המחאה השקטה של  הלמידע נוסף ולתמונ

המורות והמורים, התלמידים והתלמידות 

 <<נא ללחוץ כאןהנורבגיים כנגד הכיבוש הנאצי 

 

מאחר שכל הקיר התמלא בסיפורים עם אטבים, 

עלה רעיון נוסף, לאמן את התלמידים בכתיבת 

מכתבים בארה"ב ובעולם ולבקש שישלחו לכיתה 

התלמידים התלהבו והחלו  סיפורים עם אטב/סיכה.

לקבל מאות מכתבים עם סיפורים צמודים לאטבים. 

מכל המכתבים המרגשים, התקבל מכתב מביל 

מקלינטון נשיא ארה"ב ולאחריו בכהונתו של ג'ורג' 

בוש נשיא ארה"ב ששלחו להם אטבים מוכספים 

 .משולחנם עם חותמת הנשיאות

מיותר לציין איזו העצמה קיבלו התלמידים, 

ופה שלא הייתה הזוהרת מבחינתם בהיבטים בתק

המשפחתיים. אין ספק שתהליך חינוכי זה השפיע 

עליהם, שם אותם בפרופורציות על החיים, וטיפח 

 .אצלם חשיבה ביקורתית יצירתית וכישורי חיים

העלייה לרגל לעיירה, וביקורי מפורסמים בה כמו 

דודתה של אנה פרנק, תרמו תרומה גדולה לעיירה 

לכותרות בזכות בית הספר והמצב הכלכלי  שעלתה

 .בה השתפר מאוד

https://medium.com/memory-action/why-did-norwegian-teachers-wear-paper-clips-during-world-war-ii-5a9aa379e293
https://medium.com/memory-action/why-did-norwegian-teachers-wear-paper-clips-during-world-war-ii-5a9aa379e293
https://medium.com/memory-action/why-did-norwegian-teachers-wear-paper-clips-during-world-war-ii-5a9aa379e293
https://medium.com/memory-action/why-did-norwegian-teachers-wear-paper-clips-during-world-war-ii-5a9aa379e293
https://medium.com/memory-action/why-did-norwegian-teachers-wear-paper-clips-during-world-war-ii-5a9aa379e293
https://medium.com/memory-action/why-did-norwegian-teachers-wear-paper-clips-during-world-war-ii-5a9aa379e293
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 The Paper Clips- המשך 

עד כאן הסיפור מעורר ההשראה שהשפיע עליי 

מאוד. לקחתי את הסיפור הזה וסיפרתי אותו לפני 

שנים למדריכי מחלקת הנוער בקריית גת. 

המדריכים התרגשו מאוד מהסיפור והחליטו להפוך 

מעצים ומניע לפעולה בכל בתי אותו לסיפור רקע 

הספר היסודיים כדי לאסוף סיפורי עלייה לקריית 

גת של בני משפחות התלמידים. במשך השנה 

הובלה תוכנית רחבה ומעמיקה , שהיו שותפים בה 

כל בתי הספר היסודיים בקריית גת בתמיכת 

הרשות המקומית ונקראה "סיכת הביטחון שלי." 

הספר את המיזמים בסוף השנה הציגו נציגי בתי 

 .שלהם בכנס גדול שנערך בעיר

כשהחלטתי היום להעלות שוב את הסיפור, 

ומצאתי בין השאר  1998-חיפשתי את הסירטון מ

אתר שהקים בינתיים בית הספר וממנו למדתי 

שחטיבת הביניים של וויטוויל הקימה אתר זיכרון 

והנצחה לשואה שבמרכזו קרון רכבת שנשלח 

ניה. כל הסיפורים, האטבים לאתר ההנצחה מגרמ

וחומרים אחרים נמצאים באתר הזיכרון שנראה 

כמוזיאון פתוח וכל המעוניין לבקר בו מוזמן לעשות 

 .זאת על ידי בית הספר

בנוסף, בית הספר מציע לכל העוסקים בחינוך 

מארז ובו מערכי שיעור לחמישה שיעורים להפעלת 

של צוות   באתר יש מידע רב ותשובות. תלמידים

כיצד להתמודד עם הוראת נושא השואה  ההוראה

 .לתלמידים אמריקאים שלא נחשפו לנושא קודם

מהווה השראה כיצד קהילה  paper clips -סיפור ה

קטנה, נידחת, מובטלת ולא מוכרת במיוחד, הפכה 

מת וממותגת ערכית בזכות להיות קהילה מפורס

מורה אחת, כיתה אחת וכשלושים תלמידים, דרך 

סיפורים נוגעים ללב, אטבי נייר, ערכים והמון 

 .מוטיבציה

  paper clip  לאתר פרויקט

נא ללחוץ על כותרות הכתבות הנוספות שלי 

 :השואה של יהודי רודוסבנושא הנצחת 

 מֹוזֹוְטרֹוס ֵאיְסטֹוס סֹון ֵדי לֹוס ֵדי

םאֵ  שָּׁ מִּ ה שֶּ  לֶּ

הדיפלומט הטורקי שהציל יהודים -סלאחטין אולקומן

 חייו ברודוס והאובדן הגדול של
 זהבה חן טוריאל

 

 

 שיר החודש

 ביוטיוב yal AlefAאיל אלף / 

 "לפעמים, 

 כשקצת קשה או מריר,

 אפשר לשחרר 

 ואפילו לשיר...

 וכאן , הכלנית המאדימה , 

 כמטאפורה... "

 

 "חמשת עלעלי שנותיך";

 באלבום: "עדעדי הרוח".  3שיר מס'      

 חמשת עלעלי 

 שנותייך 

 החובקים את 

 תי,נשמ

 כבר אדמו  

 ככלנית 

 ספוגי משא 

 עמל 

 .יומי

 

 

 

 

 

 אפשר להגיע לביצוע השיר, 

  המילים וכל הפרטים הנלווים באמצעות הקלדת

 ביוטיוב yal AlefAאיל אלף / 

 על הקישוראו על ידי לחיצה 
 –חמשת עלעלי שנותיך  

https://oneclipatatime.org/question-wall/
https://oneclipatatime.org/question-wall/
https://oneclipatatime.org/question-wall/
https://oneclipatatime.org/paper-clips-project/
https://the-women-of-teruel.com/2020/07/24/%d7%90%d6%b5%d7%99%d7%a1%d6%b0%d7%98%d7%95%d6%b9%d7%a1-%d7%a1%d7%95%d6%b9%d7%9f-%d7%93%d6%bc%d6%b5%d7%99-%d7%9c%d7%95%d6%b9%d7%a1-%d7%93%d6%bc%d6%b5%d7%99-%d7%9e%d7%95%d6%b9%d7%96%d7%95%d6%b9%d7%98/
https://the-women-of-teruel.com/2019/05/01/%d7%90%d6%b5%d7%9c%d6%bc%d6%b6%d7%94-%d7%a9%d7%81%d6%b6%d7%9e%d6%bc%d6%b4%d7%a9%d6%bc%d7%81%d6%b8%d7%9d/
https://the-women-of-teruel.com/2019/01/26/%d7%a1%d7%9c%d7%90%d7%97%d7%98%d7%99%d7%9f-%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%9f-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%98-%d7%94%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%a7%d7%99-%d7%a9%d7%94%d7%a6%d7%99/
https://the-women-of-teruel.com/2019/01/26/%d7%a1%d7%9c%d7%90%d7%97%d7%98%d7%99%d7%9f-%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%9f-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%98-%d7%94%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%a7%d7%99-%d7%a9%d7%94%d7%a6%d7%99/
https://www.youtube.com/watch?v=Y7g-isg-bPU
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קובי סמואל   עם    פגישה אישית

. מכיוון שהורי היו 1974נולדתי ברחובות בשנת 

דתיים עד כיתה ג' למדתי בבית ספר דתי, כלומר, 

ספר דתי, אבל לא ממש למדתי שם, הלכתי לבית 

למשל חשבון ידעתי עוד לפני שהגעתי לבית הספר, 

אבל לקרוא, למדתי רק בכיתה ד' כשעברתי לבית 

 ספר חילוני.

השכונה בה גדלתי הייתה ליד פרדסים )שהיום 

גדלים בהם בתים(, הולכים מאה מטר ואתה בתוך 

עולם קסום של עצים, פרחים, בעלי חיים קטנים, 

ציפורים, שלוליות עם קרפדות עולם שהיה שם 

ונעלם ואני לא מפסיק  להתגעגע אליו. אני זוכר 

 אילניתשתפסתי 

, קטנה יחסית צפרדע)

בלבד, ס"מ  4-אורכה כ

הניזונה מחרקים, 

שאותם היא מאתרת 

באמצעות חוש הראייה 

וצדה בעזרת לשון 

( והבאתי למורה לטבע. והיו, כמובן ארוכה ודביקה

  חיות נוספות.

. להיות לבורנטלמדתי כימיה ו הייתי במגמתבתיכון 
למרות שהורי היו דתיים הייתי בתנועת הנוער 
"השומר הצעיר" אבל כשנוסדה ברחובות תנועת 

 אספר שאני במקום אליה. הצטרפתי נוע"ם,הנוער 
 באתר עליה, שכתוב ממה קצת הנה התנועה, על

  התנועה:
 

 נוע"ם
 כלל נוער תנועת היא  מסורתי, נוער - נוע"ם

 מסורתיים.-יהודיים קהילה חיי המקיימת ישראלית
   שנה.  40-ל קרוב כבר הארץ ברחבי ופועלת
 ידי על היהודית השייכות להעמקת תפועל התנועה

 תוך משמעותית, וחוויה מעמיק לימוד פתוח, שיח
 ומכבדת. פלורליסטית גישה על שמירה
 20-מ באחד בשבוע פעמיים נפגשים נוע"ם חברי
 הם הארץ. ברחבי הפרושים התנועה סניפי

 היהדות ערכי על המבוססות בפעילויות משתתפים
 לזולת, עזרה חברתית, מעורבות המסורתית,

 ועוד.

-יהודית קהילה לחיי פעיליה את מחנכת נוע"ם
 פלורליזם, הארץ, ואהבת ציונות ויוצרת, מסורתית

 שוויון האדם, כבוד על שמירה דמוקרטיה,
 התנועה פעילות בכל ניתן מיוחד דגש וסובלנות.
 בלימוד הן הכלל( למען עולם )תיקון לתעל"ה

 םמתנדבי נוע"ם פעילי המעשה. בחיי ובעיקר
 .בישראל חברתי צדק לקדם כדי ופועלים

מה שחיפשתי ואהבתי את מה שכתוב פה זה בדיוק 
זה מאד. ביחד עם חברי לשכבה יצרנו גרעין 

 קונסרבטיבי במטרה להתגייס ביחד לצבא. 
במסגרת הזאת, לפני הצבא, הייתי עם הגרעין שנה 

חנתון, בתכנית הנקראת  –בקיבוץ הקונסרבטיבי 
צריך  ל""חוות הכשרה". לקראת הגיוס, כל גרעין נח

לתת אחוזים לכלל צה"ל וכך שובצתי בפלח"ן 
 שהיתי)פלוגת חיל הנדסה( נח"ל. רוב השירות 

. כמו רבים, הגעתי לשם עם בדרום לבנון, בבופור
מוטיבציה בשמיים ורצון עז להגן על המדינה. 
ולמרות שזה לא היה קל כי מכל תפיסת קו, חזרנו 

, תחושת חשיבות חיילים פחות הששלו -עם שניים
המשימה, החזיקה אותי שם, עד אירוע של חוסר 
התחשבות מצד המפקדים בחייל חולה שפגע 

י שאני לא מרגיש נח במוטיבציה שלי והמחיש ל
בתוך ההיררכיה הצבאית. יחד עם זה סיימתי את 

 מכסת השירות וגם המשכתי שם במילואים. 
 

 
 לאחר השחרור

לאחר השחרור עבדתי שנה לאסוף כסף ובסופה 
יצאתי לטיול הגדול. שנה שלמה טיילתי בדרום 
אמריקה: צ'ילי, אקוודור, קולומביה, ברזיל, 

י ספרדית, למדתי טיפוס בוליביה, ארגנטינה. למדת
שיש שם  ההרים, צללתי בקולומביה ובוונצואל

שוניות אלמוגים מדהימות והדרכתי קבוצות של 
 ישראלים בטיפוס הרים.

לתואר כשחזרתי למדתי באוניברסיטת אריאל 
בביוטכנולוגיה ועד היום אני אוהב את הנדסאי 

המקצוע הזה וגם עובד בו, תוך כדי עבודה עשיתי 
 בביולוגיה, באוניברסיטה הפתוחה.תואר ראשון 

 

 פרמנטציה

בעברית  . מה שנקראפרמנטציהאני עובד ב

. תסיסה היא תהליך כימי המתרחש תסיסה

בהיעדר חמצן ומשמש ליצירת אנרגיה בחלק 

תהליך התסיסה מוכר לאדם מזה  .מהיצורים החיים

אלפי שנים הודות לתוצרים הסופיים של מספר 

תהליכי תסיסה במיקרואורגניזמים, תוצרים 

 המשמשים את האדם, רבות בתעשיית המזון: 

 

 המשך בעמוד הבא
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 המשך -קובי סמואל

תסיסה כהלית מאפשרת הפקת משקאות חריפים. 

תסיסת חומצה לקטית מאפשרת הפקת יוגורט 

מתקבל מתסיסה  בושכנות שונות, גם כרוב וגבי

לקטית של כרוב. ועששת נגרמת כתוצאה מתסיסה 

 לקטית של הסוכרים שאנו צורכים במזון.

 

 

 

 

 

 

 

בשנים האחרונות מתגלה כי לחיידקי המעיים יש 

השפעה מכרעת על גופנפש האדם ובעלי חיים נוספים 

 רבים.

טכנולוגיות התסיסה הן שם כולל לגידול של 

מיקרואורגניזמים ליצור חומר רצוי. במקום העבודה 

)חיידקים(  םהנוכחי שלי מייצרים מיקרואורגניזמי

שעוזרים למגדלי החיטה, התירס והגפן להגביר את 

היבול ולהוריד את הרגישות למחלות. החיידקים 

 שאנחנו מייצרים הם האויב של מזיקי הצמחים. 

 

 

 תחביב

כידוע, עבודה זה לא טוב לי בעבודה ויחד עם זה, 

הכל בחיים והתחביב העיקרי שלי זה קריאה. 

כאמור התחלתי לקורא רק בכיתה ד' ומאז, לא 

הפסקתי. אני משקיע בקריאה כמעט אותו זמן כמו 

שאני משקיע בעבודה. יש לי יותר מסרגל אחד 

למדידת החיים. הסופר המועדף עלי הוא מאיר 

 שליו.

שאני נתקל וכ השפה העבריתאני גם אוהב את 

במילה מיוחדת אני לומד את פירושה, מקורותיה 

 ומשמעותה.

 

לּוָחה  ַאָיָלה שְׁ

עם איילה נפגשתי 

. כל 2000בשנת 

אחד בנפרד תכנן 

טיול לסין ונפגשנו 

ב"למטייל". יחד 

יצאנו לטיול בסין 

שלפני עשרים שנה 

הייתה שונה מסין של 

היום. הגענו 

למקומות שעד 

שהגענו לשם, הם 

כנראה, לא ראו אדם 

מערבי מימיהם, 

איילה עם העיניים 

הכחולות ואני עם 

הגובה שלי ותלתלים 

ו עד הכתפיים, שגלש

היינו לסינים 

אטרקציה ובכל מקום 

הם לא הפסיקו לצלם 

 אותנו. 

 ויהטיול הזה היה מיוחד ומחבר משום שאז לא ה

 Lonelyמקורות מידע כמו היום, התבססנו על 

Planet גם תנאי הלינה במקומות . ועל עצמנו

אליהם הגענו לא היו קלים וכל התנאים האלה מאד 

 מקרבים.

וכך, מאז הטיול המשותף בסין אנחנו, זמנית, ביחד 

וכל פעם מחדש, מחליטים להמשיך את המצב 

הזמני הזה. וממשיכים לחלום על טיולים ארוכים 

משותפים בדרום אמריקה ובמזרח. ובינתיים 

יוצאים לטיולים קרובים: יוון, בולגריה, טורקיה, 

 רומניה.

 

 אדם שהשפיע עלי

כרתי גם את אבא שלה מאז שהכרתי את איילה, ה

והערכתי אותו מאד. הוא אדם שמאד השפיע עלי, 

איש חזק  שהצליח לגדל כלבי זאב לא כל כך 

ידידותיים. הוא גידל אותם כדי שישמרו על מטעי 

האבוקדו והמנגו כשאלו עוד היו פירות נדירים 

בארץ. הוא בחר כלבים שהיו ידועים ככאלה שנשכו 

קשות על ידי אחד  את בעליהם וגם הוא ננשך פעם

הזאבים האלה ורק עם תושייה והרצון לחיות הוא 

 הצליח להציל את עצמו.

 

 הסוף בעמוד הבא
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 הסוף -קובי סמואל

 ציפורים

אני יכול לבהות שעות  :של ציפורים יקִר אני פְׁ 

יודע ו אני מכיר אותן בשמות .לחפש אותןבשמיים ו

ני מזהה דורסים א .כל ציפור שייכת לאיזו משפחה 

אוהב ללמוד על אורחות חייהן. ו שדואים בגובה רב

איילה נתנה לי פעם במתנה מדריך ציפורים ואני 

 יכול לעיין בו שעות.

 

 

 

 

 

 

 כדור הארץ

אד חשוב לשמור על כדור הארץ שלנו אני מאמין שמ

ואני עושה כל שאני יכול כדי לשמור עליו. אני 

טבעוני כדי שיגדלו פחות בעלי חיים שגידולם 

האינטנסיבי פוגע באקולוגיה וגם בגלל שאני חומל 

 על בעלי חיים. 

אני מפריד אשפה אורגנית ולא אורגנית, אני 

י משתדל להימנע משימוש בשקיות ניילון ואם אנ

מוצא כאלה אני משתמש בהן שימוש חוזר עד שהן 

 מתבלות ואי אפשר להשתמש בהן.

אני משתדל לא לחפש מידע בגוגל, כי כל חיפוש 

מפעיל בגוגל המון מחשבים במקביל שצורכים המון 

חשמל / אנרגיה וזה לא טוב לכדור הארץ. אז איפה 

מחפשים מידע? מניסיוני, גוגל מפנה בדרך כלל 

, אז כשאני מחפש מידע אני מחפש אותו לויקיפדייה

 . הישר בויקיפדיי

 

 

 

 

 

 

 

 יונתן אלתרהקשיב וערך: 

 מתכון מנצח

 קציצות חוביזה טבעוניות 

 ללא גלוטן, אפויות בתנור

חשוב לציין שיש כעת חוביזות טריות ונפלאות 

 בגבעות הדרומיות.

, בזכותה אני נעמי סיווןלמוקדש המתכון 

 לפחות פעמיים בחודש.פוקדת את הגבעות 

 קציצות: 25 -לכ

o גרם, של עלי  400-לקטוף חופן גדול , כ

 חוביזה, רצוי ללא הגבעול.

 

o .לשטוף היטב 

o .לחתוך 

o  לאדות מעט מאוד על מחבת, )לרכך

 מבלי שיתכווצו(

o צוץ בצל גדול,קל 

o  שיני שום, 2לגרד 

o  כפות קמח חומוס )או קמח  4להוסיך

 אחר(, 

o ,כף שמרי בירה 

o  ,כמון, מיץ לימון או מעט ספלפל גרומלח ,

 מלח לימון.

o .לטחון גס במוט 

o ,לשמן קלות נייר אפיה  

o ,ליצור עם כף קציצות 

o  אם הבלילה נוזלית, להוסיף כף נוספת

 של קמח.

o .לרסס מעט שמן מעל הקציצות 

o מעלות. 180דקות בחום  20-לאפות כ 

o ....כל כמות שתכינו, לא תספיק 

 ��בתאבון

 יעל ישראלי
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 םירופבטבע כל יום 
 : קובי אלוןצילם: גילה אלון  כתבה

משנכנס אדר אנו מקיימים את המנהג שמסופר 
ַכי, ֶאת " -במגילת אסתר "ונהפוך הוא" דֳּ ב ָמרְׁ ת  -ַוִיכְׁ

ָפִרים ֶאל ַלח סְׁ ָבִרים ָהֵאֶלה; ַוִישְׁ הּוִדים, -ָכל-ַהדְׁ ַהיְׁ
ָכל ֵורֹוש-ֲאֶשר בְׁ ִדינֹות ַהֶמֶלְך ֲאַחשְׁ רֹוִבים, --מְׁ ַהקְׁ
חֹוִקים ָהרְׁ ַקֵים, ֲעֵליֶהם כא  .וְׁ ִשים ֵאת יֹום --לְׁ יֹות ע  ִלהְׁ

ֶדש ֲאָדר, ח  ָבָעה ָעָשר לְׁ ֵאת יֹום ַארְׁ ֲחִמָשה ָעָשר -וְׁ
ָכל  בֹו: ָשָנה-בְׁ ָנחּו ָבֶהם -ַכָיִמים, ֲאֶשר כב  .ָשָנה, וְׁ

ַפְך ָלֶהם ִמָיגֹון  ֶדש ֲאֶשר ֶנהְׁ ַהח  ֵביֶהם, וְׁ יְׁ הּוִדים ֵמא  ַהיְׁ
ֵמי  יֹום טֹוב; ַלֲעשֹות אֹוָתם, יְׁ ָחה, ּוֵמֵאֶבל לְׁ ִשמְׁ לְׁ

ֹל ָחה, ּוִמשְׁ ִשמְׁ ֶתה וְׁ ֵרֵעהּו, ּוַמָתנֹות ִמשְׁ ַח ָמנֹות ִאיש לְׁ
ִנים י   כ"ב(. –" )אסתר, ט' כ' ָלֶאבְׁ

ואנו בני  ך לחג הפוריםימנהג התחפשות משוי
 . האדם מתחפשים רק יום אחד בשנה

היות ושנה זו היא שנה מעוברת ונחגוג את פורים 
באדר ב' אכתוב על בעלי חיים וצמחים מתחפשים 

'. לאדר א' נקדיש את לקראת פורים שיחול באדר ב
פותחת את הבצפון הנגב פריחת הכלניות האדומות 
היא  המצויה הכלניתפסטיבל דרום אדום. 

הראשונה בין פרחי צלחת אדומים עם חבריה, 
המתחילים גלים של פריחה אדומה  והפרג הנורית

מיוחדת זו תופעה הנמשכת עד אמצע מאי. 
בוע לצמחייה הים תיכונית. בכל  שנה קיים סדר ק

בפריחת פרחי הראווה האדומים השולטים בנוף, 
והמינים מתחלפים ופורחים בזה אחר זה: תחילה 

 פרגו, אסיה נורית, אחריה המצויה הכלניתמופיעה 
 הוא האחרון בחגיגה.  אגסני

 

 מרבדים של כלנית מצויה בדרום אדום

בישראל, באזור ספר המדבר גדלות רק כלניות 

. בצפון דרום אדום , מכאן שם הפסטיבלאדומות

ראש -באזור עמיעד במגוון צבעים, כלניותגדלות 

בגולן  וליד קיבוץ נחשון גדלות כלניות לבנות,  פינה

 ארגמן-גדלות אוכלוסיות בגוונים שונים של סגול

. בגליל ובכרמל האוכלוסיות יחד עם כלניות אדומות

מספר צמחים בעלי פרחים ב כוללותהן רבגוניות ו

שכלניות לבן, סגול וכחול. ראוי לציין צבעים, אדום, 

מגוונות הן תופעה מיוחדת בטבע. בצמחי בר מגוון 

ידוע בעיקר בצמחי צבעים באותו מין הוא יוצא דופן ו

תרבות. בצמחי הבר יש בדרך כלל צבע אחד לכל 

 .מין

 כלניות מגוונות, תופעה ייחודית בטבע בין צמחי בר

 
בדרום הארץ מצטיינים  האדומיםכל הצמחים 

ס"מ( אשר  4-6בפרח שטוח בעל קוטר גדול ) 
במרכזו אבקנים שחורים מרובים. לכולם אין צוף 

בעיקר חיפושיות  בפרחיהם, ונמשכות אליהם
הניזונות מהאבקה שבפרח. ע"י התאמה בין 

פרחים זוכות החיפושיות במזון ההחיפושיות לבין 
 .אבקההעשיר של אבקת צמחים והצמחים זוכים ב

פרחים אלו יוצרים את מרבדי הפריחה האדומים. 
פרט לקבוצת פרחי הצלחת האדומים ראוי לציין ש

 נדירים מאוד בארץ פרחי בר בצבע אדום.
התאמה אקולוגית של הפרחים דגמי הצבע ל

שהתפתחה במהלך האבולוציה עם חברת הצמחים 
שיקולי  לצבעים של הפרחים יש צומחים. הם הבש

אקלים ה יבארץ באזור .ירת הצבע"כדאיות" בבח
, האביב הוא עונת השיא ובספר המדבר תיכוני-יםה

של הפריחה בה התחרות על המאביקים גדולה 
ככל שהצמח ישקיע בצבע שייתן לו פרסום, ביותר. 

היינו, בפרח גדול וצבעוני, הוא יבלוט יותר בשטח, 
יגדיל את סיכוייו למשיכת מאביקים ויעצים את 

 ות. הצלחתו להתרב
פורחים האדומים פרחים ה עם זאת בדרום אדום

הסבר מקובל לפריחה  .בחורף ותחילת האביב
יוצאת דופן זו, הוא שמינים אלה התפתחו ממינים 

הסיטו את תקופת הפריחה שלהם ואביב ו בפרחש
לחורף. הגורם הסלקטיבי היכול להניע שינוי כזה, 

בשל מיעוט  ההעצמה של ההצלחה ברבייההוא 
 על מאביקים,  המתחריםצמחים הפורחים, מיני ה

 
 המשך בעמוד הבא
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 המשך - פורים בטבע
 

מכיון שההצלחה של אביב. בלעומת תחרות גבוהה 
הרי  ת בכמות הצאצאים שהוא מייצרנמדדהצמח 

לעונות שההסטה של מועד הפריחה מהאביב 
 חצב ה. ההרביי ה שלהצלחה יתמלווה בעלי אחרות
ת הוא אח   ( Urginea mritima) המצוי

התופעות הבולטות של הסטת עונת הפריחה לסוף 
הקיץ והסתו, עונות יבשות, קשות מבחינת 
משאבים מפאת חוסר מים וטמפרטורות גבוהות, 

 אך כמעט ואין לו תחרות על מאביקים.
 מבחינה אקולוגית הפרח מוגדר  כ"איבר פרסומת

במהלך האבולוציה ". של הצמחואיבר רבייה 

 חלקים:  -3התפתחו בפרח 

 אברי הפרסומת .1
 אברי הרבייה .2
 גמול למאביקים .3
 

הצבעוניים  עלי הכותרתהם הפרסומת  בריא

הם רבייה ה בריא המשמשים למשיכת מאביקים.

שהם אברי המין הזכריים  עליהאבקנים וה

כלומר, הצמח  והנקביים הנמצאים באותו הפרט

והגמול בעיקר אבקה  הוא אורגניזם הרמפרודיטי. 

אברי הפרסומת נמצאים בהיקף הפרח כדי  וצוף. 

שיהיו בולטים לבעלי החיים הבאים להאביק אותם. 

 נמצאים במרכז הנקבייםוזכרים האברי המין 

. הזכריים הם האבקנים שבתוכם תאי המין הפרח

נמצאות שבתוכה  הנקביים הם השחלהוהזכריים  

 . הביציות, תאי המין הנקביים

 חד הוא אחד כלבד"כ  ראוי לציין שבבעלי החיים

 שונהאברי המין הזכריים נמצאים בפרט , זוויגי

 הם מהמינים  88%מאברי המין הנקביים. בפרחים

זוויגיים אברי המין של שני המינים נמצאים - דו

 . באותו פרט

נעזרים לנוע ועל כן הם  יכולים לא הפרחים

בדרום  במתווכים כדי להפגיש בין שני הזוויגים.

כדי  רוח.וחרקים  :שני מתווכים ישנםאדום 

 יבואו לביקורים נוספים מתווכים השהחרקים 

 

תהליך וימשיכו את בפרטים אחרים של אותו המין 

ל צמחים חייבים להשקיע בגמוההפרייה ה

  .למאביקים

שנמצא מול הזמין גההאבקה היא בדרום אדום 

אבקה היא בעיקר בחלק העליון של הפרח ה

  ן והיא מייצרת בעיקר להפרייה וגם לגמול.חלבו

הצוף גמול שאינו מצוי בפרחי דרום אדום הוא 

חבוי בתוך הפרח,  באברים מיוחדים שהם ש

הצופנים או בצינור מיוחד בתחתית הפרח. הוא 

מוסתר כדי להגן עליו מפני "גניבה" של חרקים 

והוא  נוזלי, יש לו ריח יקים. גמול הצוףשאינם מאב

 מיוצר לצרכי אנרגיה של המאביקים. עיקרו מורכב

   הפרח. חיי למאביקים כל וזמין מסוכרים

הפרחים מעניקים לחרקים שני  מעבר לצוף ואבקה

שלהם חשיבות רבה בפריחה , נוספיםגמולים סוגי 

חם  מקום  המרהיבה של דרום אדום. האחד הוא 

, פרחי הצלחתבתוך  ישנות חיפושיות  –שינה ל

 והפרח מהווה להם הגנה מהקור של הלילה

 להזדווגות. מציאת בן זוג הוא  השני. החורפי

בנוסף להאבקת חרקים מתקיימת בכלניות גם 

במואבקי הרוח איברי שהאבקת רוח. ראוי לציין 

הצמחים  .הפרסום שלהם קטנים עד לא קיימים

גיה בהשקעה המשתמשים ברוח חוסכים אנר

בפרסומת ובגמול לבעלי החיים. החיסרון של דרך 

ויש להשקיע ביצירת שהיא מקרית  הואהאבקה זו 

גרגרי אבקה רבים כי לא תמיד מצליחים תאי המין 

הזכריים להגיע לאיבר המין הנקבי של פרח אחר 

 מאותו המין ולהפרות את הביציות בתוך השחלה. 

בדרום  "הצמחים ב"שוק האבקהשל  דילמות

 אדום

באזור הגיאוגרפי והאקלימי שבדרום אדום  .1
מינים אדומים: כלניות, נוריות  3פורחים 

ופרגים. כיצד כל אחד מהם יגדיל את התחרות 
על המאביקים ויעלה את הצלחת ההאבקה 

 וההפרייה שלו עצמו.
בעונת  כיצד להגדיל את ההצלחה הרבייתית .2

הפריחה הקצרה ומיעוט מאביקים לעומת ריבוי 
הפרטים של הצמחים הפורחים במרבדים 
גדולים, כאשר כולם פרחי צלחת גדולים 

 ואדומים.
איך למנוע ממאביק שבא לבקר כלנית שלא  .3

 יעבור לבקר נורית או פרג?
כיצד למנוע מ"גונבי גמול" שאינם מאביקים  .4

 לקחת את שללם.
 

 המשך בעמוד הבא

 



 
 2.2.2022   בהתשפ" אדר א'א'                  12גיליון מספר                       קהילת ֵרעיםעלון 

 

13 
 

 המשך - פורים בטבע
 

בדרום  המאביקים ב"שוק האבקה"של  דילמות

 אדום

מהי אסטרטגיה שיש לנקוט כדי לזכות במירב  .1
 הגמולים?

 לאיזה שדה לעוף ? .2
איזה מין פרח לבקר, כאשר לשלושת המינים   .3

 אותה פרסומת למאביקים ?
 באיזה פרט של צמח לבקר ?  .4
ולפי איזה סדר לעוף )מלמטה? בסיבוב?  .5

 אקראי?( 
איך לזכור פרח שזה עתה בקר כדי לא לחזור   .6

 אליו.
 

לו "ידע" המאביק את טיב כל פרח לא היו 

 הפרחים זקוקים לפרסומת! 

ההאבקה ובשפה "האקולוגית": לו הייתה בשוק 

, לא היו נוצרים על טיב הגמול אינפורמציה מלאה

 וגדולים!בטבע פרחים צבעוניים 

מהי הצלחה באבולוציה  בשיתוף הפעולה בין 

 צמחים למאביקים? 

ראוי לציין שעיקר המחקרים התרכזו בכלנית ופחות 

בנורית ובפרג. על כן נרחיב על דילמות של הכלניות 

והמאביקים ב"שוק דרום אדום" ונצא מתוך הנחה 

שדילמות אלו קיימות גם בנורית ובפרג הפורחים 

 פורחות הכלניות. באותם אזורים ש

אפשר לראות את הפרחים והמאביקים מעין שוק 

דדי: המוכרים הם הפרחים והצרכנים הם צ-דו

 המאביקים. 

איסוף כמה שיותר מזון / אנרגיה  :העדפת המאביק

צוף או אבקה ליחידת של גמול היינו ליחידת זמן 

 זמן.

 לעומת מרחק תעופה נאמנות של מאביק לצמח 

של תמיד קיימת העדפה לא ההאבקה ב"שוק" 

למאביקים יש גם : כלומר המאביק לפרח מסויים

מצמח לצמח והם מעדיפים מעבר של שיקולי מרחק 

חיסכון באנרגיה של תעופה על פני נאמנותם למין 

 מסויים.

: קיים מתאם  סוג הקשר בין כמות גמול ופרסומת

בו מצטבר הצוף בין גודל הכותרת ו/או הצינור 

הפריחה הצוף מיוצר לאורך כל זמן  לכמות הגמול.

יכולה להבשיל בשני מצבים: האבקה  .א מצטברווה

כולה  אחת והיא זמינה כל האבקנים מבשילים בבת

 למאביק באותו יום, או שכל יום מבשיל חלק ממנה 

 

ואז הפרח מגדיל את סיכויי ההאבקה למשך זמן 

 ארוך יותר של כמה ימים. 

א לומד והואין העדפה לפרחים מסויימים  לחרק

אם  מהם. ף הגמולבמהלך איסו ומהניסיון של

כמו בפרחי הצלחת הגמול של הפרח הוא רק אבקה 

טובה היותר האסטרטגיה האדומים של דרום אדום 

במרבדי פריחה המשתרעים על שטח גדול היא 

באותו יום שיבצעו את למשוך כמה שיותר מאביקים 

ביר את ההשקעה בפרסומת ההאבקה ואז להע

פורח יום אחד  (לוטםגם הו) פרגה לפרח אחר.

בלבד והחיפושיות מנצלות את כל האבקה באותו 

יום. בסוף היום עלי הכותרת מתקמטים והפרח 

 נסגר ונופל.

: החרקים עוברים בין הפרחים כדי תהליך האבקה

לחפש גמול, כאשר עוברת אבקה בין פרט אחד 

האבקה זרה. מתבצעת של אותו המין לפרט אחר 

 כאשר עוברת אבקה לצלקת של אותו הפרח

האבקה ראוי לציין ש .האבקה עצמיתמתבצעת 

עדיפה היא פחות יעילה מהאבקה זרה אך עצמית 

יחד עם זאת  ל.האבקה בכלמצב שלא תהיה על 

יש גם יתרון שבו המאביק שני זוויגים בפרח אחד ל

וגם א מבקר וח בו הלהאביק את הפרבו זמנית יכול 

 לקחת ממנו אבקה לפרח אחר. 

כאשר מגיעים גרגרי האבקה עם המאביק לצלקת   

תהליך ביוכימי של בדיקת גרגירי בה מתרחש 

, תהליך שמונע צמיחה של שנחתו עליה האבקה

 צמיחהגרגרי אבקה שאינם בני אותו מין או שמונע 

)תהליך זה נקרא אי  של גרגרי אבקה מאותו פרט. 

רק כשהצלקת "מכירה" אותם היא ם עצמי(. התא

ולהפרות מאפשרת להם לחדור לתוך עמוד העלי 

 . את הביציות

 והאבקת רוח ביקורי חרקים

( היא החיפושית Amphicomaהזיבלית )

בנוסף הנפוצה ביתר על פרחי הצלחת האדומים . 

 גם חיפושית הפרחים םתומבקרת א לזיבלית
,(Glaphyridae) בורי דבש ודבורים יחידאיות ד

והנורית  הכלנית  .Andrenaבעיקר מהסוג 

זוכות  בתקופה של מיעוט פריחה פורחות בחורףה

לפרג . חיפושיותהמגוון ע"י  ללא מתחריםלהאבקה 

תחילת הקיץ יש תחרות גדולה ובהפורח באביב, 

יותר על מאביקים והמרבדים שהוא יוצר פחות 

הוא מצוי  .ריתרציפים מאלו של הכלנית והנו

 חרצית, אביבי סביוןשפע פריחה של בתחרות עם 

 עירית  הערבות,  שלח, צמירה מרווה, עטורה

 ואחרים. גדולה
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  הסוף - פורים בטבע 

מתקיימת האבקת רוח. אחוז  המצויה בכלנית

בפרחים שהיו נתונים להאבקה של  יצירת הזרעים 

ואחוז יצירת הזרעים   98%הגיע ל חרקים ורוח 

תוצאות אלה  .93% -בהאבקת רוח בלבד הגיע ל

  , משום שפרחי הראווה של הכלניתמפתיעות

המשקיעים אנרגיה רבה פרחים לייכים תמש

 בפרסומת כדי למשוך את החרקים. 

כמות הזרעים שיצרו הפרחים  מעידה על ההצלחה 

  הרבייתית של הכלנית

ה כמנגנון התפתחת ובכלני ייתכן שהאבקת רוח

שמש  בימי מיעוט מאביקים.'ביטוח' למקרה של 

האופיניים מאד לאזור של ספר  קרים  ויבשים

המדבר בדרום, פעילות החרקים מצטמצמת היות 

שהם אינם יכולים להיות פעילים בטמפרטורות 

 .האבקת רוח צלזיוס ואז מתקיימת 014 -שמתחת ל

"צמחי הצלחת" האדומים להגדיל כל הדרך שמצאו 

 את ההצלחה הרבייתית ולמנוע מהחרקים להאביק

כלנית, נורית או פרג היא להפריד  יחד, בו זמנית

את מועדי הפריחה על פני מספר חודשים בשנה 

ולא לפרוח ביחד, בו זמנית ) כפי שמתאר הגרף(. 

בכך מנעו מעבר מאביקים מכלנית לנורית או 

ית לפרג. ראשונות פורחות מנורית לפרג או מכלנ

הכלניות והחרקים מבקרים רק אותן, כשהן 

מסיימות פורחות הנוריות וכאשר אלו מסיימות 

פורחים הפרגים. כך הפרחים של מיני הצמחים 

השונים אינם נפגשים והמאביקים אינם עוברים בין 

המינים השונים, מה שהיה יוצר מצב שבו לא היתה 

 צרים צאצאים פוריים.מתקיימת הפרייה ולא היו נו

 

הגרף באדיבות פרופ' א. שמידע מהמכון לאבולוציה, 

 אקולוגיה וסיסטמטיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים.

 

 רב האבולוצי מדוע התפתחהאין הסבר  עם זאת

בצפון שם צבעי הפרחים של הכלניות של   ניתוגו

גדלות כלניות אדומות יחד עם כלניות סגולות, 

בדרום גדלות כלניות כחולות ורודות ולבנות ומדוע 

  .אדומות בלבד

 הכלניתלגבי העובדה שהאוכלוסיות הדרומיות של 

בישראל הן אדומות בלבד עלתה  המצוייה

ההשערה שהן עמידות ליובש. רמז אפשרי לכך 

עלים צרים עם הוא שלצמחי הכלניות בדרום יש 

שטח פנים קטן מאשר לאלה הגדלות בצפון, אך לא 

ידוע אם זו תכונה תורשתית או ביטוי לתנאי היובש 

 בדרום.

של פרחי הצלחת התאמה אבולוציונית אקולוגית 

האדומים: כלניות, נוריות ופרגים להאבקת 

במשך יוצרת מרבדים אדומים  חיפושיות ורוח

ואנו חוגגים ים" "חגיגה לעיני שהם שלושה חודשים

פסטיבל "דרום אדום" בחודשי החורף והאביב עד 

 ראשית הקיץ.

 עד כאן להיום

 

מוטציה של 

כלנית בנאות 

קדומים. 

 5לכלנית בר 

עלי כותרת 

לזו יש עלי 

 כותרת רבים.

 

 

 

 

 

מוטציה: 

כלנית לבנה 

עם פס 

אדום בעלה 

הכותרת. 

נשתלו ביער 

 שוהם.
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4.01.2022 

 130כדי לעמוד מקרוב על הרצונות והצרכים של 

החברות והחברים הרשומים בקבוצת הווטסאפ של 

קהילת רעים, שרובם אינם משתתפים בפעילויות, 

חברי "צוות קהילה ושייכות", רבקה טובי )מרכזת(, 

מוריס בוגנים, אביה אלף, יוסי סיון, רחל וונש, ירדנה 

רעיון להפצת  פיינמסר ויונתן, שנפגשו פעמיים, הגו

בין כל הרשומים בקבוצה, כדי להבין את  שאלון

התופעה ולהתמודד איתה. רבים ענו. התשובות ידונו 

 בצוות המוביל ובצוותי הפעולה. 

07.01.2022 

 

אירה לנו פנים אז השמש הקורונה זועפת אבל ה

 . בחוץ ישבנו

-בסימן זוכרים את יורם טהר הייתהקבלת השבת 

 .הרב ערטל הכינה מסכת עם שיריו לב.

מהחגיגיות.  היעדרותו של איתן והאקורדיון גרעה

מילא את מקומו, זאב, העזר כנגדה של ערטל 

שהשמיע לנו הקלטות של השירים ששרנו ברמקול. 

הביאו קטעים מהבית, את חלקם  המשתתפים

 השמיעו מוקלטים ואת חלקם קראו.

 

 

      11.01.2022    

 

בחנו שני שירים שיורם טהרלב בחר לכתוב 

ו'קום פעמיים )הבלדה על יואל משה סלומון 

לחזור  לו( וניסינו להבין מה גרם 'בארץ והתהלך

 .לשירים הללו ולתת להם פרשנות מחודשת

המשכנו במסכת אבות במשנה, הקרויה גם 'פרקי 

ת שלנו לאמרות יואבות', ולאחר שנתנו פרשנו

של מפורסמות מתוך המסכת, קראנו את פרשנותו 

מאוד רעננה יורם טהרלב, שהייתה על פי רוב 

ות מתוך ספרו "על מרילאותן אומתובלת בהומור, 

 ברכי אבות". 

 

     14.01.2022 
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16.1.2022 

 טו בשבט בקהילת רעים

 הופתעו ,הנרשמים אליו ,לקראת האירוע

גש של פירות יבשים שהגיע לכל מ -שי   לקבל

והודו. רעיון של  ו. התרגשעד הביתמשתתף 

 ערטל, ביצוע בעזרת מתנדבים מסורים.

 

 

לתכנית מגוונת עם הקראות, שירים  זוםהתכנסנו ב

ושתיית ארבע כוסות יין לבן ואדום, לכל אחד 

 מארבעת הפנים של החג.

קובי סמואל, שרהל'ה אורן, גילה דגן, סימה 

סנפי, נורית בן עמי, ירדנה פיינמסר, איילה 

 .כתבו על הנאתם והודו להפקהמזא"ה:  

: תחושת היחד נפגעה היות ואת המסך יונתן אלתר

תפסה המצגת ולא החלונות עם המשתתפים. אולי 

היה צריך לחלק את המסכת עם הפירות היבשים 

ובמפגש, לראות את האנשים, כך גם המסכת 

  נשארת אצל המשתתפים ואפשר לעיין בה.

בערב קר כזה, בחוץ : דליה ונחמיה ספקטור

טמפרטורה נמוכה ובבית, הזום פועל ומשתף 

וירה. זו התחושה פעולה קהילתית מחממת לב ואו

שנתן סדר ט"ו בשבט שקויים היום עם חברי 

גביעי יין לחיי ההמשכיות, הפעילויות  4הקהילה. 

 �🍷�והנעימות. תודה לעושים במלאכה.

 

21.1.2022 

 פעילות וקבלת שבת עם קהילת יזמ"ה

יום שישי, שלוש אחה"צ, חלקנו נם את מנוחת שישי 

ד הימים אחבהמסורתית, האמיצים יותר, התייצבו 

  .נה לפעילות המשותפתשהקרים של ה

התחלנו בסיור בגבעת לאחר פתיחה קצרה, 

 התיתורה 

 

על  גילה אלוןליד אחד מעצי השקד סיפרה לנו 

 6,000השקד במקורות. על השקד בארצנו )מלפני 

שנה(, על מחזור החיים של השקד ואיך זה שהוא 

משיר עלים דווקא בחורף. ליד המצודה הצלבנית 

סיפרה לנו גילה על הדיון היכן מודיעין מתקופת 

מרד החשמונאים, האם היא כאן, על הטיטורה? 

 , סיפרה לנו על תולדות מסעי הצלב עדחיה ישפה

סיפר של  אייל ישפהבניית המצודה על הטיטורה ו

"מבצע דני" בתקופת מלחמת השחרור  ומקומו של 

 הכפר אל בורג' במבצע הזה.



 
 2.2.2022   בהתשפ" אדר א'א'                  12גיליון מספר                       קהילת ֵרעיםעלון 

 

17 
 

 

 משךה -פגש וקבלת שבת משותפת מ
 

לאחר ההסברים נדדנו אל התאטרון / תצפית 

 קבלת שבת משותפת עם קהילת יזמ"ה.ל

מאוד במיוחד מהשירה של שני  נהנתיאתי קול: 

 למרות שהיה לי קררררררר תענוג. הרבנים.

 

יה מפגש וסיור נעימים עם קבלת : האילה מזא"ה

שבת שממש הרטיטה את הלב ואת הנשמה. 

שיתוף הפעולה בין הרבנים ניר ואייל הייתה נפלאה 

לאורך כל קבלת השבת והמיקום שנבחר, פשוט 

 ��.תודה לכולכם היה מושלם!

על ההדרכות,  לחיה , ותודה לגילה: יל ישפהאי

תודה לאיתן על הנגינה המופלאה באצבעות 

. היה מי שהשתתף לקפואות באקורדיון, ותודה לכ

 קר בחוץ, אבל היה חם מאוד בלב.

: תודה גדולה לאייל על היזמה לפעילות כולם

המשותפת עם יזמ"ה, על ההדרכה, על עריכת 

 קבלת השבת והנחייתה.

 

23.01.2022 

 2022ינואר  23מועדון קריאה 
 מדווחת נירה בן ישראל

 יער נורווגי" –הרוקי מורקמי את שקראנו  לאחר

 11-התכנסנו כ

קוראים וקורא, 

ועסקנו בהיבטים 

בספר "יער נורווגי". 

בזום, בגלל  –הפעם 

 אילוצי קורונה. 

דיברנו על אהבה 

ומיניות, ועל בדידות 

ומוות, דיברנו על 

מאפייני תרבות 

ית, וגם מאפייני יפנ

 תרבות מערבית,

 

דיברנו על הז'אנר של "רומן חניכה", וגם על נורמליות 

וגם תהינו על משמעות  ושגעון בתוך החיים עצמם.

 הכותרת "יער נורווגי" )שהוא שיר של הביטלס(.

הספר מומלץ לקריאה, גם למי שאינו משתתף 

 במועדון הקריאה.

סייד קשוע, "מאת  גוף שני יחידיהיה: " הבאהספר 

 במרץ. 6-ועליו נדבר ב

 

25.01.2022 

 

הלימוד והשיח עסקו בארון הספרים היהודי כמחווה 

לאליעזר שבייד שהלך לפני שבוע לעולמו.  בגלל 

  מצב הקורונה, המפגש התקיים בזום. ניסינו להבין 

את שירו של ביאליק "לפני ארון הספרים". אייל כיוון 

שאין דבר כזה ארון ספרים  אותנו לגישתו של שבייד

יהודי כללי ושכל אחד יכול להחליט מה הוא מכניס 

דיון מה שהביא ללארון הספרים היהודי שלו. 

ועם המשתתפים בדיקה של כל משתתף עם עצמו ו

כל אחד רשאי להחזיק ארון ספרים יהודי משלו 

שהספרים באותו ארון יקיימו שיח עם ובתנאי 

 התנ"ך והפרשנויות השונות שניתנו לו.

     28.01.2022 

 אחרונהקבלת שבת      

 פרשת לחודש שבט.      

 קטעי  ,שיריםמשפטים.      

 ממשיה ה .קריאה, דרשה     

 .ונעים חגיגי     
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