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מחנכות ומחנכים יקרים! פתח דבר

החטיבה לחינוך ולקהילה של קק"ל שמחה להגיש לכם 
ערכת כרזות ופעילויות המוקדשת לעצי ארץ ישראל. 
הערכה כוללת סדרת כרזות ייחודיות של עצים המפארים 
את נוף הארץ; חוברת ובה מידע בוטני, חקלאי ותרבותי 
על אודות העצים; מערכים, הנחיות והצעות לפעילויות 

למגוון שכבות גיל. 

הערכה מזמנת שימושים רבים ומגוונים: לימוד והיכרות 
עם הטבע הסובב אותנו, פעילויות חינוכיות וחווייתיות 
בנושאי בוטניקה, תרבות ומורשת, הצומח ושימושיו 

בארץ ישראל, היסטוריה, אקולוגיה ועוד.

ההיכרות עם עצי היער המקומיים, הגדלים בארץ מזה 
אלפי שנים, שנציגיהם המרכזיים עומדים בלב הערכה 
המוגשת לכם כאן, חשובה ומשמעותית. היכרות כזו היא 
נדבך עיקרי וחיוני בידיעת הארץ, בפיתוח אהבה אליה 

ובבניית יחס ערכי של מעורבות, שמירה ואחריות.

בברכת שימוש פורה ומהנה! 

קרן קימת לישראל, החטיבה לחינוך ולקהילה
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ההיסטוריה של היער בארץ ישראל
היער ועצי היער שזורים בנופה של ארץ ישראל מימי 
קדם. מיקומה הגאוגרפי, תנאיה הטבעיים וחבלי הארץ 
השונים אפשרו את התפתחותם המגוונת של היער 
והחורש. החוקרים משערים כי טרם התיישבותם של בני 
ישראל בארץ ישראל הייתה הארץ מכוסה שטחי יער 
רבים, ששימשו מקום מחיה לצמחים רבים ולחיות בר, 
בהן חזירים, צבאים ואיילים. חוקרים מעידים על עושר 
היערות בארץ, וטוענים כי בתקופת המקרא הייתה ארץ 

ישראל מיוערת יותר מכפי שהיא כיום. 

הגעתם של בני ישראל ושבטים נוספים לארץ )בסביבות 
המאה ה-12 לפנה"ס( וגידולה הטבעי של האוכלוסייה 
הגבירו במשך הזמן את הדרישה לקרקע למטרות 
התיישבות וחקלאות, וגרמו לבירוא יערות. תחילה בוראו 
נקודות ההתיישבות עצמן, ואחר כך נכרתו גם עצי היער 
בסביבה המרוחקת יותר למטרות בנייה, ריהוט, הסקה 

ועוד. 

קורותיה של ארץ ישראל במהלך ההיסטוריה, כיבושה 
פעמים רבות ושינויים בהרכב האוכלוסייה שבה, גרמו 
לשינויים באופי היערות ובמצבם. בימי מלחמה נפגעו 
ונכרתו יערות רבים לשם מניעת מסתור ולמטרות הגנה 
ובניית ביצורים. כך, בהדרגה, במהלך השנים, התרחבו 

קרחות היער ונהרסו יערות הארץ.

בתיאורי מסעות לארץ הקודש מסוף המאה ה-19 
ומתחילת המאה ה-20 מתוארת הארץ כשוממה וקירחת:

"לקחנו את הרכבת מרמלה במקום מיפו... עד מהרה 
הרכבת החלה מזגזגת בהרי יהודה דרך גיאיות עמוקים 
וסלעיים. הכול נראה עגום, שומם, צרוב שמש... רכסי 
הרים גבוהים ופסגות לרוב... על חלק מההרים נראים 
עצי זית נטועים על טרסות בנויות בסלע. עדרי עיזים 
וצאן נראים בנוף השומם... כאשר אנחנו מתקרבים, נראה 
שהם מלחכים שיחים קטנים וצמחייה שנותרה מהחורף. 
התמונה כולה כעורה, ואינה משתפרת אלא כשמתקרבים 

לאזור מיושב..." 

Archie Bell, )1915(. The Spell Of The Holy Land. 

פגיעה משמעותית והצטמצמות נוספת בתחומי היער 
והחורש בארץ ישראל אפיינו את אמצע המאה ה-19 
ותחילת המאה ה-20. בתקופה זו גדלה האוכלוסייה 
בצורה משמעותית, והדבר גרם לעלייה ניכרת בשימוש 
בעצים לשם אספקת אנרגיה לצרכים שונים: מחיה )כבשן 
סיד, בישול, כביסה, חימום ועוד(, בניית מבנים ומתחילת 
המאה ה-20 גם בניית מסילות ברזל והנעת הרכבת. 
כאשר הגיעו העולים היהודים בעליות הראשונות לארץ, 
הם מצאו את השטחים הפתוחים שוממים וקירחים 

מעצים – ארץ נטולת צל וסחופת רוח.

ההתיישבות היהודית והמנדט הבריטי
רק לקראת סוף המאה ה-19, עם תחילת ההתיישבות 
היהודית בארץ, השתנה היחס אל היער. אומנם עיקר 
הנטיעות באותן שנים נעשו בגינות ובחורשות היישובים, 
אך אנשי היישוב היהודי החלו גם בנטיעות גדולות, 
שהעיקרית בהן הייתה למטרת ייבוש ביצות )נטיעת יער 

חדרה(. 

שיפור נוסף ביחס אל היער והייעור חל בתקופת שלטון 
המנדט הבריטי בארץ )1917–1948(.

הבריטים ראו בדאגה את דלדולם של היערות והחורשים 
בארץ, והחלו בפעולות מאורגנות לצורך הגנתם וטיפוחם. 
הם הפסיקו את הכריתה הנרחבת, וערכו סקר תפוצה 
ואומדן של היער; הם השתמשו בפעולות של חקיקה, 
ייעור, הסברה, הכרזה על שמורות טבע )לדוגמה בכרמל(, 

הקמת משתלות ועידוד התושבים לנטיעות. 

"רצוצה מן המלחמה הייתה הארץ כאשר שטפו ועברו 
בה צבאות המצביא אלנבי... היערות המעטים נכרתו... 
ראשי ההרים ומדרונותיהם מוכשרים מאוד לנטיעת 
עצים, ועם זאת אין יערות..." כך נפתח דיווחו הראשון 
של הנציב העליון הראשון, הרברט סמואל, מארץ ישראל 

ב-1920.

מבוא

ארז הלבנון | צילום: ארכיון הצילומים של קק"ל 
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בין מטרות הייעור הבריטי* בישראל:

לשמור על מאגרי מים, למנוע סחיפת קרקע וליצור צל 	 
והגנה לשדות ולגנים הסמוכים.

לעכב התפשטות חולות נודדים.	 

לגרום לשימוש כלכלי של אדמה לא חקלאית על ידי 	 
יצירת עץ הסקה ושאר מוצרי יער.

בעיקר 	  צבא,  ומחנות  דרכים  ביטחוני של  ייעור 
באמצעות עץ האיקליפטוס.

פעולות הייעור של קרן קימת לישראל החלו לקראת 
סוף התקופה העות'מאנית, והתגברו מאוד משנת 1919, 

מראשית תקופת המנדט הבריטי ולאחריו. 

בראשיתה עסקה קרן קימת לישראל ברכישת קרקע 
לצורך קביעת גבולות והתיישבות. 

כדי שהאדמות החדשות והריקות לא יופקעו מידיה, היה 
על קק"ל להכשיר אותן תוך שלוש שנים לשימוש כלשהו 
– יישוב, חקלאות או ייעור. כמו כן, באמצעות הייעור 
הנרחב הבטיחה קרן קימת לישראל תעסוקה לעולים 
ולמתיישבים החדשים, שהועסקו בשמירה, בנטיעה, 

בפיתוח יערות ובהקמת משתלות. 

הנטיעות הראשונות בוצעו גם מתוך ההכרה ביתרונות 
הרבים של העצים )מקור לפרי למאכל, מקור לצל, לאוויר 
נקי, ליופי, לשלווה ועוד(, מתוך רצון לשפר את מראה 
הנוף וגם מתוך הרגל, שכן הארצות שהחלוצים הגיעו 

מהן היו ברוכות בעצים וביערות.

לאחר קום המדינה והפריצה לאזורי התיישבות חדשים 
וגדולים הורחבו הנטיעות והיערות. יעד מרכזי היה הקמת 
יערות בשטחים גדולים בנגב, בהם יער יתיר ויער להב; 
גם הגליל, בחלקו הגדול, יועד לנטיעת יערות, וכך גם 

הכרמל, הרי יהודה ופרוזדור ירושלים.

במהלך השנים נטעה קרן קימת לישראל על פני כמיליון 
דונם. כיום היא מנהלת 1.2 מיליון דונם של שטחי יער.

תורת ניהול היער
במהלך יותר מ-120 שנות קיומה של קק"ל השתנו פני 
הארץ וצרכיה, ועם הזמן השתנו בהתאמה גם פריסת 

היערות, אופיים ומגמות הייעור. 

קק"ל נדרשת כיום לתת מענה לשימוש הולך וגובר ביער 
כמשאב מרכזי של נופש ופנאי לחברה בישראל, על כל 
גווניה. נוסף על כך, אנו עדים להתגברותן של תופעות 
ותהליכים גלובליים, כגון שנות בצורת רצופות ותכופות 
ותנאי מזג אוויר קיצוניים, הטומנים בחובם סכנות של 
שרפות בקנה מידה רחב, התפרצות מזיקים ומחלות 

ותמותה של עצים.

איומים אלה דורשים היערכות הולמת מבחינת ממשק 
היער והתאמתו לאתגרים העומדים בפנינו כמנהלי 

יערות ושטחים פתוחים במדינת ישראל.

ההכרה הגוברת ביחסי הגומלין המורכבים המתקיימים 
הביאה  והטבע,  הסביבה  לבין  האדם  פעילות  בין 
להתפתחות גישה המשלבת בין צורכי האדם לבין הצורך 
להבטיח את המשך קיומם של המערכות האקולוגיות 

הטבעיות והמגוון הביולוגי המרכיב אותן.

כיום מבינים שגם לשטח שיש בו צמחייה נמוכה או שאין 
בו צמחייה כלל, יש ערך אקולוגי, והוא חשוב להמשך 
קיומה התקין של סביבה טבעית, בריאה ומאריכת ימים. 

2014 את  בעקבות התובנה הזו גיבשה קק"ל בשנת 
"תורת ניהול היער", והיא מנהלת כיום את השטחים 
שבאחריותה בהתאם לה. בהתאם לתורה זו גופי התכנון 
קובעים לכל שטח מטרה, והיערן שואף להשיג אותה 

בטיפול בשטח. 

במסגרת תורה זו עברה הגישה היערנית של קק"ל שינוי 
מערכתי, שניתן להציגו בארבעה עקרונות עיקריים:

מהקמת יער לניהול יער	 

מניהול יער מוכוון מצב לניהול יער מוכוון מטרה	 

מניהול עצים לניהול מערכת אקולוגית יערנית	 

משליטה ֵמרבית להתערבות מזערית	 

לסיכום: תורת ניהול היער בישראל מציגה גישה חדשה 
של ניהול היער כמערכת אקולוגית מורכבת, המספקת 
לאדם תועלת מגוונת מסוגים שונים, הנקראים "שירותי 
מערכת אקולוגית". מנהלי היער מתערבים במערכת 
האקולוגית בממשקי יער שונים בהתאם לייעוד השונה 
של כל שטח. קק"ל הגדירה שבעה ייעודי שטח: נופש, 
מורשת, ערכי טבע, חיץ לאש, יער קהילתי, מחקר ויער 

רב-תכליתי.

ההתערבות נעשית באופן מושכל ומוגבל, מתוך הבנה 
כי היכולת לספק את מגוון שירותי המערכת האקולוגית 
לאורך זמן תלויה במגוון הביולוגי ובתהליכים הטבעיים 
שהוא מקיים. התהליך הדרגתי, והוא מתרחש ביערנות 

העולמית בכלל ובישראל בפרט. 

תפקידה העיקרי של קק"ל הוא ניהול יערות ושטחים 
פתוחים. הודות לפעילותה של קק"ל, ישראל היא אחת 
המדינות היחידות בעולם שיש בה כיום יותר עצים 

מאשר לפני מאה שנה.

היערות תורמים לאיכות הסביבה בדרכים רבות: העצים 
משמרים את הקרקע ומונעים סחיפה, ממתנים את לחץ 
הקרינה ויוצרים צל ומיקרו-אקלים נוח, מונעים תהליכי 
ִמדבור בשולי האזורים הצחיחים, מהווים מגן מפני אבק 
ומזהמים, וכמובן תורמים תרומה למיתון אפקט החממה 
על ידי קיבוע ולכידה של פחמן. נוסף על כך, עצי היער 
הם חלק ממערכת אקולוגית גדולה וענפה, המאפשרת 
את המשך קיומו של מגוון מיני צמחים ובעלי חיים 

נוספים.

העצים ושינוי האקלים
העלייה  למגמת  מתייחס  האקלים"  "שינוי  המושג 
בטמפרטורה הממוצעת של כדור הארץ במאתיים 
השנים האחרונות, שבעקבותיה נגרמו שינויים בתדירות 
ובעוצמה של גשמים, סופות, בצורות וגלי חום. שינוי 
האקלים גורם נזקים רבים לסביבה ולאנושות, ובין היתר 
אנו עדים בכל שנה לעלייה בתדירות ובעוצמה של 

שרפות, שיטפונות ואסונות טבע. 

כי  שתהלי המדעית,  הקהילה  על  מוסכם  ום  כי
ההתחממות של כדור הארץ ושינוי האקלים מואצים 
מאוד בשל פעילות אנושית )שימוש באנרגיה משרפת 
דלקי מחצבים, הרס סביבות טבעיות, כריתת יערות, 
חקלאות מתועשת ועוד( הגורמת לפליטה מוגברת של 
גזי חממה. הצטברות גזי החממה באטמוספרה מעצימה 
את אפקט החממה ומביאה להתחממות כדור הארץ. 
בתהליך הפוטוסינתזה הצמחים מקבעים פחמן, ובכך 
תורמים לירידת כמות הפחמן הדו-חמצני, שהוא אחד 

מגזי החממה באטמוספרה. 

קק"ל נרתמה למאבק בשינוי האקלים בישראל והיא 
פועלת לקידום מחקר ופיתוח המשמשים דוגמה גם 
למדינות אחרות. היא נטעה מאז הקמתה כ-240 מיליון 
עצים על פני 1.2 מיליון דונם, והיא מנהלת יערות ומטפלת 
בהם על פי תורת ניהול היער שפיתחה, בדרך בת-קיימא, 
שתבטיח את עמידותם ויעילותם של העצים כמקבעי 
פחמן למשך שנים רבות. היערות בישראל קולטים כ-3 
מיליון טונות של פחמן דו-חמצני בשנה. זו אכן כמות 
קטנה ביחס לפליטה הכוללת של ישראל, אך באזורים 
מסוימים, כמו הגליל המזרחי ועמק החולה, היערות 
קולטים פחמן דו-חמצני בכמות המאזנת את הפליטה 
של תושבי האזור. מחקרים עדכניים מראים שבעת 
נטיעת יערות באזורים צחיחים יש להתחשב גם בשינוי 
האלבדו – מושג המייצג את כמות הקרינה המוחזרת 

*על פי עמיהוד גור
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מפני כדור הארץ אל האטמוספרה. ככל שפני השטח 
כהים יותר, הם קולטים יותר קרינה, ובעקבות זאת עולה 
הטמפרטורה שלהם. לכן, נטיעת יער כהה באזור בהיר 
וצחיח מעלה את הטמפרטורה לעומת המצב הקיים. 
במסגרת ניהול היערות, השינוי באלבדו הנגרם בשל 
נטיעה מובא בחשבון כשינוי  בעל אפקט חימום, ובמהלך 
השנים השפעה זו הולכת ומתאזנת בזכות הקיבוע 
והלכידה של הפחמן ביער הנטוע. לנטיעת עצים באזורים 
שאינם צחיחים יש השפעה זניחה על האלבדו, והשפעה 

מקררת על כדור הארץ. 

מחקר ופיתוח
קק"ל מקדמת מחקרים מדעיים בעלי חשיבות בתחום 
קיבוע הפחמן ועצירת המדבור. היא הקימה חמש תחנות 
 )Research Ecological Term Long – LTER( ניטור
הבוחנות נתונים כמו קיבוע הפחמן, התפתחות העצים 
והתאמתם לתנאי הסביבה, ממשק רעייה ועוד. תחנת 
הניטור ביער יתיר שבנגב היא היחידה בעולם הפועלת 
ביער שיורדים בו רק כ-200 מ"מ גשם בשנה, והיא 
מפיקה נתונים בעלי משמעות לפיתוח יערות באזורים 
צחיחים. המחקרים מתייחסים גם להתאמת מינים, 

לנישות אקולוגיות, לממשק רעייה ועוד.

העץ כבסיס לשמירה על מגוון המינים
מגוון צורות החיים על פני כדור הארץ יוצר את התנאים 
המאפשרים לכל בעלי החיים, ובהם גם בני האדם, לְחיות. 
במערכות אקולוגיות טבעיות מתקיימים תנאים ותהליכים 
רבים שבלעדיהם לא יתקיימו חיים. לכל יצור במערכת 
תפקיד חשוב וחיוני, וחלק במארג המזון. היעלמות של 
מין אחד עלולה לפגוע בקיומו של בעל חיים שניזון ממנו, 

וגם של הבאים אחריו בשרשרת המזון. 

הנתונים מדאיגים מאוד: בחמישים השנים האחרונות 
חלה ירידה של 60% בגודל האוכלוסיות של יונקים, דגים, 
זוחלים עופות ודו-חיים. 25% מהמינים הידועים בעולם 
נמצאים בסכנת הכחדה. 50% מהאלמוגים בשוניות מתו 

בשלושים השנים האחרונות.

אף על פי ששטחה קטן, מגוון המינים וסביבות הגידול 
בישראל עשיר וגדול במיוחד בשל מיקומה כגשר בין 
1992 חתמה ישראל על אמנת  שלוש יבשות. בשנת 
המגוון הביולוגי והתחייבה לשמור על מגוון המינים 

שבתחומה.

קק"ל פועלת למאבק במינים פולשים ולשמירה על מגוון 
המינים העשיר של ישראל.

הסתגלות לשינויים
הואיל ושינוי האקלים ככל הנראה בלתי נמנע ברמה 
היערכות  תוכנית  לגיבוש  פועלת  קק"ל  מסוימת, 
לניהול השטחים הפתוחים והיערות לנוכח התחזיות 
המתעדכנות. בין היתר, היא נערכת לשינויים הצפויים 
בדפוסי המשקעים, ולהשפעות של אירועי מזג אוויר 
קיצוניים, תקופות יובש ממושכות ותדירות עולה של 

שרפות גדולות ושל שיטפונות.

כיום ברור, כי חשיבות היער והעצים אדירה – לאדם, 
לאקלים ולשמירה על סביבה איתנה ובת-קיימא. 

אנו מקווים שתיהנו מערכה ייחודית זו, ותמצאו בה 
שער לגן פורח, עשיר, מרתק ומופלא, שיש להכירו 

היטב, לטפחו ולשמור עליו.
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עצי ארץ 
ישראל

חזרה לתוכן העניינים



אלה ארץ-ישראליתעצי ארץ ישראל 1213

 Terebinth :שם באנגלית
Pistacia palaestina :שם מדעי

שם בערבית: ּבּוטּום بطم
Anacardiaceae שם המשפחה: אלָתיים

ְרֵאִלית ֵאָלה ֶאֶרץ-יְשֹ

עץ מוגן

צילום: שרה גולד 

אלה ארץ-ישראלית בשלכת | צילום: שרה גולד

מי אני?  
עץ נפוץ שגובהו בינוני. נשיר בחורף ובעל שלכת אדומה 
ובולטת בנוף. העלה מורכב מארבעה עד שישה זוגות 
עלעלים ומעלעל אחד נוסף, מחודד, בקצה העלה. 
ניתן להבדיל בקלות בין האלה הארץ-ישראלית לאלָה 
האטלנטית על פי החוד בקצה העלעל. לעיתים נבחין 
במעין "בננות" תלויות על העץ: אלֶה עפצים, שנוצרים 

בגלל כנימת הקרן שמתיישבת בתוך העץ. 

אם טיילתם לאחרונה בחורש הים תיכוני, בוודאי 
הבחנתם בכתמים האדומים העזים של האלה 

הארץ-ישראלית. לא משנה באיזו עונה יצאתם 
לטיול – הענפים הצעירים מלבלבים באדום, 

והתפרחות, הפרי והעלים לקראת שלכת – הכול 
צבוע בגווני אדום עזים.

עפץ

פירות

החוד שבקצה העלעל 
מאפיין את האלה 

ארץ-ישראלית

עלה

עלעל

שלבי החיים השונים של העץ )פירות, פרחים, לבלוב הפצת זרעים( מוצגים כאן על ענף 
אחד לצורך המחשה בלבד. בטבע, השלבים השונים מתרחשים בזמנים שונים ונפרדים, 

בהתאם לעונות השנה, כפי שמפורט במידע על אודות העץ.

רוצים לשמוע מה יש לאלה להגיד? סרקו:

פריחה

 הקליקו 
כאן

חזרה לתוכן העניינים

https://tinyurl.com/57usujwx


אלה ארץ-ישראליתעצי ארץ ישראל 1415

 חזרה למקורות
האלה נזכרת בתנ"ך פעמים רבות. שמה, "אלה" מלשון 
אל, מעיד על קדושה, חוזק ועוצמה. עוד בימי קדם 
שימשו האלות נקודות ציון בולטות )בעיקר אלות 
אטלנטיות(, ונהגו לקיים בצילן טקסי פולחן וקורבנות: 

ב ַתַּחת ָהאֵלָה"  "וַיֵּלֶךְ ַאֲחֵרי אִיׁש ָהאֱלִֹהים וַיְִּמצֵָאהּו יֵֹשׁ
)מלכים א', י"ג, י"ד(;

"ַעל-ָראֵשי ֶהָהִרים יְזַּבֵחּו וְַעל-ַהּגְבָעֹות יְַקֵּטרּו ַּתַחת 
 ַאּלֹון וְלִבְנֶה וְאֵלָה"

)הושע, ד', י"ג(. 

 
שימושון     

בעבר השתמשו בעצי אלה כחומר גלם לייצור מוצרי 
עץ קטנים, מכתשים וכלי עבודה, וכן לקוסמטיקה 

ולהיגיינה, למשל להברקת עור הפנים. 

ברפואה העממית משתמשים בפירות הנלעסים 
כתרופה נגד צרבת, כאב שיניים, כאב בטן ועוד. קליפת 

העץ משמשת לטיפול נגד אקזמה ושטפי דם. 

מהגזע מפיקים טרפנטין כשחורצים את קליפתו, 
ומעפצי האלה מכינים חומרי ּבֵירוס )עיבוד עורות(. 
אפשר לאכול את החלק העסיסי בפירות הבשלים של 
האלה. הם עשירים בוויטמין E, וכשהם טחונים הם 

משמשים חלק מתבלין הזעתר. 

קק"ל נוטעת עצי אלה כחלק ממדיניות הייעור 
המעורב ולצורך החזרת נוף החורש לתפארתו.

מאין באתי?  
מוצא עץ האלה במזרח התיכון. הוא נפוץ ברוב חלקי 
הארץ, מהצפון ועד מדבר יהודה בדרום, שם הוא גדל 
לרוב כפרטים בודדים. בארץ גדלים שני מיני אלה 

נוספים – אלה אטלנטית ואלת המסטיק. 

יש לי פריחה  
האלה הארץ-ישראלית פורחת ומלבלבת באדום בולט 
באביב. עץ האלה הוא דו-ביתי – ישנם עצים נקביים 
שבהם יתפתחו פרחים נקביים ופירות, וישנם עצים 

זכריים בעלי פרחים זכריים שתפקידם לפזר אבקה. 

זרעים ופירות   
פירות האלָה הם כדורים קטנים, אדומים ועסיסיים, 
התלויים באשכולות על ענפי העץ. בכל פרי זרע בודד. 
כשהם מבשילים צבעם מעיד על מצבם: פירות עם 
ציפה )בשר הפרי( וקליפה אדומה הם פירות עקרים, 
ופירות בצבע סגול כחלחל מכילים זרעים פוריים. 
המפיצות העיקריות של זרעי האלה הן הציפורים 

האוכלות את הפירות.

 אורך חיים ואורח חיים   
רוב עצי האלה בארץ סובלים מלחץ רעייה חזק ולכן 
הם קטנים יחסית, אולם ניתן למצוא גם עצים גדולים 
ועתיקים, בעיקר כאלה הסמוכים לקברי צדיקים 
ולמקומות קדושים, כמו האלה בעמוקה ליד קבר יונתן 
בן עוזיאל, האלה בהר כביר שגילה מוערך ב-250 שנה, 

והאלה בכפר עראבה ליד קבר רבי חנינא בן דוסא.
האלה מתחדשת מבית השורשים לאחר שרפה 

וכריתה.

פריחת האלה | צילום: שרה גולד

חמישה דברים שמעניין לדעת...  
אלת הבוטנה )פיסטוק חלבי( ועץ המנגו שייכים 	 

לאותה משפחה כמו האלה הארץ-ישראלית.

כדי להבדיל בין אלה ארץ-ישראלית ובין אלת 	 
המסטיק והאלה האטלנטית צריך להסתכל על קצה 

העלעל. אם יש לו שפיץ שנראה כאילו הוא דוקר 
)ועלול לגרום לנו להגיד "איי" בעקבות דקירה בקצה 
האצבע( – מדובר באלה א"י - אלה ארץ-ישראלית. 

על עצי אלה רבים תוכלו להבחין בעפצים – מעין 	 
גידולים שנוצרים בצמח כאשר רקמותיו גדלות בצורה 

חריגה בתגובה לגירוי או לפעילות של אורגניזמים 
שונים )כנימה, פטרייה ועוד(. 

לכל מין אֵלה עפצים בצורה שונה. אם 	 
נפתח עפץ כזה נוכל להתבונן בבעלי 

חיים הרוחשים בתוכו. בסוף העונה העפץ 
מתייבש ונשאר תלוי על העץ. סרקו את 

הקוד לקריאה נוספת על עפצים.  

סרקו את הקוד לקריאת מאמר על 	 
השימוש באֵלות בארץ ישראל בעת 

העתיקה.

פירות האלה | צילום: שרה גולד

 הקליקו 
כאן

 הקליקו 
כאן

חזרה לתוכן העניינים

https://tinyurl.com/kdtwf27z
https://qrgo.page.link/VVRGE


עצי ארץ ישראל 1617 חזרה לתוכן העניינים

עץ מוגן

 Mt. Tabor oak :שם באנגלית
Quercus ithaburensis :שם מדעי

שם בערבית: מַעלּול معلول, ּבַלּוט بلوط
 Fagacaceae שם המשפחה: אלוניים

בר ַאִלן ַהָתִ

אלון התבור | צילום: ארכיון הצילומים של קק"ל

אלון התבור

כשיושבים לנוח בשעת צהריים בצל עץ אלון 
כבד-צמרת ואוחזים כלאחר יד בבלוט שנשר, 
קשה שלא לתהות מי ישב כאן לפנינו. דומה 

שהאלונים עבי הגזע ומאריכי השנים כבר ראו 
הכול – שבטים קדמוניים ושודדי דרכים, חלוצים 

ומתיישבים, יישובים קמים ויישובים נעלמים, 
מסילות רכבת נסללות, כבישים רצים מאופק 
לאופק... הם כבר ראו הכול, ומי מהם ששרד, 
ממשיך ומצל עלינו, המטיילים, למרות הכול...

רוצים לשמוע מה יש לאלון להגיד? סרקו:

עלים

פריחה

בלוט

ספלול

מי אני?  
עץ גבוה, נשיר חורף )יש הבדלים בהיקף הנשירה בין 
פרטים שונים( ובעל צמרת כדורית. העלים בעלי שפה 
משוננת ומעט קוצנית. צידו העליון של העלה מבריק, 
וצידו התחתון בהיר ובעל מגע של לבד. אלון התבור 
גדל ביער-פארק פתוח, שהעצים בו גדלים במרחקים 

גדולים יחסית זה מזה.

שלבי החיים השונים של העץ )פירות, פרחים, לבלוב הפצת זרעים( מוצגים כאן על ענף 
אחד לצורך המחשה בלבד. בטבע, השלבים השונים מתרחשים בזמנים שונים ונפרדים, 

בהתאם לעונות השנה, כפי שמפורט במידע על אודות העץ.
 הקליקו 

כאן

https://tinyurl.com/ycxxpvjm


עצי ארץ ישראל 1819 חזרה לתוכן העניינים

מאין באתי?  
אלון התבור נפוץ רק במזרח התיכון. הוא גדל בצפון 
הארץ ובמרכזה, מהגולן עד השרון. בעולם ידועים 

כ-300 מיני אלון, מתוכם גדלים שישה בישראל.

שמו של אלון התבור נקבע על סמך דגימות שנאספו 
באזור הר תבור. יערות האלונים שהיו בשרון נכרתו 
במהלך הדורות, בעיקר לשם הפקת אנרגיה לצורכי 

האדם – הסקה, בישול, כביסה, הנעת רכבות ועוד. 

יש לי פריחה  

האלונים הם עצים חד-ביתיים )עצים זכריים ועצים 
נקביים נפרדים( ולהם פרחים חד-מיניים, נקביים או 
זכריים בהתאמה. הפרחים הזכריים ערוכים בתפרחות 
הנקראות עגילים ומשתלשלות כפי מטה, והפרחים 
הנקביים בנויים ככדורים קטנטנים. ההאבקה נעשית 
באמצעות הרוח. הבלוט מבשיל בסתיו, כשנה וחצי 

לאחר ההפריה. 

זרעים ופירות   
פרי האלון נקרא בלוט, ויש בו זרע אחד. הפרי מורכב 
מתושבת בצורת ספל קטן בעל קשקשים מופשלים 
לאחור, שנקראת ספלול. מתוך הספלול צומח הזרע 
החלק של האלון. בלוטי אלון התבור גדולים במיוחד 
ומוארכים יחסית למיני האלון האחרים. עם הבשלתו 
הבלוט נופל מהעץ ואז הוא מאבד מהר מחיוניותו, 
לכן מעטים הנבטים ליד צמחי האם. בעלי חיים שונים 
מפיצים את הבלוטים למרחקים. למשל, הציפור עורבני 
שחור-כיפה לוקחת במקורה את הבלוט ועפה איתו, 

ואז מטמינה אותו באדמה הרחק מעץ המקור.

אורך חיים ואורח חיים   
עצי האלון מאריכים שנים. צמיחתם איטית, ונדרשות 
שנים רבות עד שהם מגיעים לממדים גדולים. עצים 
עתיקים נמצאים בקרבת אתרים מקודשים. האלונים 
מתחדשים מבית השורשים לאחר שרפה או כריתה, 

ומצמיחים מספר גזעי משנה.

חזרה למקורות   
האלון מופיע בתנ"ך מספר פעמים, לעיתים כציון 
למקום.  לאחר ששאול נמשח למלך על ידי שמואל, הוא 

התבקש ללכת לפי הוראות שכללו אלון לציון מקום: 

 "וְָחלְַפָתּ מִָּׁשם וָָהלְָאה ּובָאָת ַעד-אֵלֹון ָּתבֹור"
)שמואל א', י', ג'(;

 ַּתַחת ַאּלֹון וְלִבְנֶה וְאֵלָה"
)הושע, ד', י"ג(. 

האלון נחשב כסמל לחוסן ולכבוד:

ר ּכְגֹבַּה  י ֶאת-ָהֱאמִֹרי ִמְפּנֵיֶהם אֲֶשׁ ַמְדִתּ "וְָאנֹכִי הְִשׁ
ֹן הּוא כַָּאּלֹונִים"  ֲאָרזִים גָּבְהֹו וְָחס

)עמוס, ב', ט'(.

אלון התבור ליד קברו של רבי אבא חלפתא, שגילו מוערך בכ-500 שנה

אלון התבור

פרי האלון | צילום: חנן ישכר

  שימושון
עצתו של אלון התבור צפופה ועמידה, ולכן מתאימה 
לבניין. בעת העתיקה בנו ממנו סירות וספינות 
והשתמשו בו כחומר בעֵרה ולייצור פחמים לבישול. 
עצת האלון משפרת את טעם היין, לכן מייצרים 
ממנה חביות לאחסון יין. בלוטי האלון משמשים 
מזון לחיות הבר ולבני אדם. מי שאכלו בלוטים או 
קמח בלוטים יעידו שהטעם הוא כמו של ערמונים 
או פטריות. אלון התבור הוא העץ לאומי של ממלכת 

ירדן.

חמישה דברים שמעניין לדעת...  
אחת הסברות היא שמקור השם "אלון" במילה 	 

"אל", וזאת משום שבעבר הוא נחשב לעץ קדוש 
לעובדי אלילים, שהקריבו תחתיו את קורבנותיהם. 

בביטוי "חסון כאלון" הכוונה לאדם בריא וחסון.    	 

סרקו את הקוד והאזינו לשיר "עץ 	 
האלון". מילים: יורם טהרלב, לחן: מוני 

אמריליו, ביצוע: יהורם גאון 

בעלי חיים רבים ניזונים מן האלון 	 
וחיים סביבו. סרקו את הקוד כדי 

להכיר אותם.

תוכנית זריעת הבלוטים של קק"ל 	 
נשענת על זריעה של בלוטים ישירות 

בשטחים פתוחים ובתוך יערות אורנים 
במטרה ליצור ולחדש יערות אלונים 

ויערות מגוונים. סרקו את הקוד כדי לדעת איך 
לזרוע בלוט בעצמכם.

 הקליקו 
כאן

 הקליקו 
כאן

 הקליקו 
כאן

https://tinyurl.com/y7zfu3sv
https://youtu.be/iCN9fHRVBF4
https://tinyurl.com/bdz5kwt5
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עצי ארץ ישראל חזרה לתוכן העניינים20

ארזים ביער ביריה | צילום: ג'יני, ארכיון הצילומים של קק"ל

 Cedar of Lebanon :שם באנגלית
Cedrus libani :שם מדעי

שם בערבית: ארז أرز
Pinaceae שם המשפחה: אורניים

ָבנן ֶאֶרז ַהְלִ

ארז הלבנון

שלבי החיים השונים של העץ )פירות, פרחים, לבלוב הפצת זרעים( מוצגים כאן על ענף 
אחד לצורך המחשה בלבד. בטבע, השלבים השונים מתרחשים בזמנים שונים ונפרדים, 

בהתאם לעונות השנה, כפי שמפורט במידע על אודות העץ.

"כל הכבוד, ממש בחור כארז!" כך נהגו לשבח 
בשפת החלוצים והחלוצות בחור חסון ובריא 

שאפשר לסמוך עליו, בחור מוצלח ומצליח. 
 ואכן, אין הרבה עצים רבי רושם כמו הארז – 

גבוה, זקוף ומרשים, סמל לחוסן, לעוצמה 
 וליוקרה, שצורתו האופיינית מתבלטת 

בנוף היער.

מי אני?  
עץ מחטני ירוק-עד וגדול – גובהו עשוי להגיע ל-40 
מטר. ענפיו של הארז פרושים לצדדים בצורה אופקית 
ויוצרים נוף רחב. בצעירותו דומה צורתו לפירמידה, 
ובבגרותו יוצר נוף העץ צורת פטרייה או כדור. לעלוות 
העצים הצעירים צבע ירקרק, ולעצים הבוגרים צבע 

הנוטה יותר לכחלחל. 

אצטרובל 

עלים מחטניים 

אצטרובל פתוח לאחר 
הפצת הזרעים

פריחה

רוצים לשמוע מה יש לארז להגיד? סרקו:
 הקליקו 

כאן

https://tinyurl.com/29ynyxra


עצי ארץ ישראל 2223 חזרה לתוכן העניינים

מאין באתי?  
שרידי יערות טבעיים של ארז הלבנון ניתן למצוא 
בלבנון, בקפריסין ובטורקיה. העץ מותאם לתנאי 
קור, וגדל בארצות שבחצי הכדור הצפוני. יערות 

ארזים היו נפוצים על פני שטחים רבים, אולם 
העצים נכרתו ונסחרו בכל רחבי המזרח התיכון. 

תפוצתו של ארז הלבנון משיקה לגבול הצפוני 
של ישראל, אך הוא אינו גדל בר בארץ. בישראל 
הוא גדל כעץ נטוע בלבד ביערות בצפון ובאזור 

ירושלים.  

יש לי פריחה  

הארז מלבלב ופורח בסוף תקופת האביב. העץ 
חד-ביתי, והפרחים הזכריים והנקביים ערוכים 
באצטרובלים קטנים ושונים, הגדלים על אותו 
העץ. האצטרובלים הזכריים קטנים וגמישים, 

תלויים מהענף ומיטלטלים ברוח, המפזרת את 
האבקה בסתיו. לאצטרובלים הנקביים צורת 

חבית, והם ניצבים זקופים על הענפים. 

זרעים ופירות   
לאחר ההפריה גדלים האצטרובלים הנקביים, 

והזרעים מתפתחים בהם במשך יותר משנתיים. 
לאחר שנתיים האצטרובלים מתפרקים, 

והזרעים, שהם בעלי כנף קרומית, משתחררים 
ונישאים ברוח. 

אורך חיים ואורח חיים   
גילם של עצי ארז שנחקרו ותועדו נאמד 

בכמה מאות שנים. עצי ארז גדלים לאט ואינם 
מתחדשים לאחר כריתה או שרפה. הזרעים 
נובטים בקלות כשהם טריים, אולם מאבדים 

מחיוניותם תוך מספר חודשים. 

חזרה למקורות   
ארזי הלבנון מופיעים במקורות כ-70 פעמים 

כסמל לעוצמה, לחוסן וליוקרה. 

ארזי הלבנון שימשו חומר גלם בבניית בית 
המקדש על ידי שלמה המלך: 

לַח-לִי  ם ה' אֱלָֹהי... ּוְשׁ "ִהּנֵה ֲאנִי בֹונֶה-בַּיִת לְֵשׁ
ים וְַאלְּגּוִמּים ֵמַהלְּבָנֹון"   ֲעצֵי ֲאָרזִים בְּרוִֹשׁ

)דברי הימים ב', ב', ג'; ז'(. 

הארז מוזכר כגדול ביותר בממלכת הצומח:

ר בַּלְּבָנֹון, וְַעד  "וַיְַדבֵּר ַעל-ָהֵעצִים ִמן-ָהֶאֶרז אֲֶשׁ
ר יֹצֵא בִַּקּיר"   ָהאֵזֹוב אֲֶשׁ

)מלכים א', ה', י"ג(.

שימושון  
הארז מצטיין באיכות גבוהה של עצה, עמיד 

בפני ריקבון וחרקים, והוא בעל ארומה נעימה. 
בזכות תכונות אלה שימש לבניית ארמונות, 
ספינות, ריהוט וארונות קבורה לאנשים רמי 

מעלה. ארז הלבנון הוא סמלה של לבנון ומעטר 
את הדגל שלה. העץ נשתל בארצות קרות 

לייעור ולנוי. 

ארזים בני יותר משישים שנה ביער ביריה | צילום: ארכיון הצילומים של קק"ל

ארז הלבנון

אצטרובל ארז | צילום: אמיר הרמס

ארז בן-גוריון ביער ירושלים, שניטע על ידי ראש הממשלה הראשון ב-1958

ארבעה דברים שמעניין לדעת...   
בביטוי "אם בארזים נפלה שלהבת מה יגידו 	 

אזובי הקיר" )תלמוד בבלי( – הכוונה: אם החזקים 
"נפלו", מה יקרה לחלשים? 

סרקו את הקוד והאזינו לשיר "צדיק 	 
כתמר יפרח". מילים: מן המקורות, לחן: 
לואי לבנדובסקי, ביצוע: אברהם פררה

מחקרים מראים שארזי הלבנון הגדלים 	 
בלבנון והזקוקים למזג אוויר קר, 

עשויים להיעלם כליל מהנוף הלבנוני 
בתוך מספר עשורים בשל התחממות 

האקלים. בשמורת תנורין בצפון לבנון, שם נמצא 
הריכוז הגדול ביותר של עצי ארז בלבנון, למעלה 

מ-7 אחוזים מעצי הארז מתו בשל מזיקים שהגיעו 
עם הטמפרטורות העולות. סרקו את הקוד 

לקריאת כתבה בנושא.

חלקות מרשימות של ארזים שנטעה קק"ל 	 
נמצאות בארץ ביער ביריה בדרך העולה לצפת 
וכן בהר דבורה בדרך נוף יער בית קשת בגליל 

התחתון.

 הקליקו 
כאן

 הקליקו 
כאן

https://qrgo.page.link/BUwqS
https://youtu.be/GmSqICL2aAs
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עפץ

שלבי החיים השונים של העץ )פירות, פרחים, לבלוב הפצת זרעים( מוצגים כאן על ענף 
אחד לצורך המחשה בלבד. בטבע, השלבים השונים מתרחשים בזמנים שונים ונפרדים, 

בהתאם לעונות השנה, כפי שמפורט במידע על אודות העץ.

עצי ארץ ישראל חזרה לתוכן העניינים24

אורן ירושלים בשמורת המסרק | צילום: חנן ישכר

 Aleppo pine :שם באנגלית
 Pinus halepensis :שם מדעי

שם בערבית: סנֹוּבַר صنوبر
Pinaceae שם המשפחה: אורניים

ָשַלִים
ִ
אֶֹרן ְיר

אֹרן ירושלים

מי שטייל ביום שאחרי הגשם על שטיח רך ולח 
של קרקעית היער, מי שהרגיש את הטיפות 

האחרונות והקרירות נושרות מקצות המחטים 
ישר לתוך הצווארון או על האף, מי שמצא 

אורנייה כתומה ועסיסית מתחבאת למרגלות גזע 
רחב של אורן ירושלים, מי שחזר שוב ליער בקיץ 

ובאביב ובסתיו – יודע שאין כמו יער אורנים 
ישראלי אמיתי.

רוצים לשמוע מה יש לאורן להגיד? סרקו:

מי אני?  
עץ ירוק-עד גבוה, בעל עלים צמודים דמויי מחט. קליפת 
הגזע סדוקה, ופעמים רבות מופרש ממנה שרף דביק, 
ככל הנראה כאמצעי הגנה מפני מזיקים. אורן ירושלים 

גדל היטב בקרקעות עניות, באדמה סלעית וגירית. 

עלה מחטניאצטרובל

פריחה זכרית

פריחה נקבית 

 הקליקו 
כאן

https://tinyurl.com/2p94wwcx


עצי ארץ ישראל 2627 חזרה לתוכן העניינים

מאין באתי?  
בסוג אורן כמאה מינים, הנפוצים בעיקר באזורים 
ממוזגים בחצי הצפוני של כדור הארץ. ביערות הארץ 
גדלים גם אורן קפריסאי )אורן ברוטיה(, אורן הצנובר 

)אורן הגלעין( ואורן קנרי. 

בעבר הרחוק גדל אורן ירושלים בחורש הטבעי בארץ 
ישראל, אך כיום ניתן למצוא אוכלוסיות בר רק במספר 
מצומצם של אתרים. קק"ל נטעה את מרבית יערות 

האורנים בארץ. 

יש לי פריחה  

אורן ירושלים מלבלב ופורח באביב. העץ חד-ביתי: 
 יש לו שני מיני אצטרובלים הגדלים על אותו העץ - 
בהם,  יתפתחו  שהזרעים  נקביים,  אצטרובלים 
ואצטרובלים קטנים זכריים, שהאבקנים נמצאים בהם. 
בעת פיזור האבקה מיליוני גרגרים מתעופפים ברוח, 

וחלק מהם מפרה את האצטרובל הנקבי.  

זרעים ופירות   
לאחר ההאבקה מתפתחים באצטרובל הנקבי הזרעים. 
רק כעבור שנה וחצי האצטרובל יבשיל וייפתח, ואז 
יתפזרו הזרעים. זרעי האורן קלים ובעלי כנף, וכך הם 
נפוצים באמצעות הרוח למרחקים. אחד המאפיינים 
של אורן ירושלים הוא שהאצטרובל הנקבי נוטה בזווית 

חדה כלפי מטה. 

אורך חיים ואורח חיים   
עצי אורן ירושלים חיים עשרות שנים ויותר. בארץ 
מוכרים אורנים קשישים בני למעלה ממאה שנים. אורן 
ירושלים שנכרת או נשרף אינו מתחדש מגדמים, אלא 

רק באמצעות זרעים.

חזרה למקורות   
יש המזהים ב'עץ השמן' את האורן, בגלל השרף שהוא 

מפיק:
"צְאּו ָהָהר וְהָבִיאּו ֲעלֵי-זַיִת וֲַעלֵי-ֵעץ ֶׁשֶמן וֲַעלֵי הֲַדס 

 וֲַעלֵי ְתמִָרים וֲַעלֵי ֵעץ ָעבֹת לֲַעׂשֹת ֻסּכֹת ּכַּכָתּוב" 
)נחמיה ח', ט"ו(. 

במקרא הוא מוזכר פעם אחת בלבד כעץ סרק:
 "וַּיִַּקח ִּתְרזָה וְַאּלֹון וַיְַאֶּמץ-לֹו ּבֲַעצֵי-יַָער; 

נַָטע אֶֹרן וְגֶֶׁשם יְגֵַּדל" 
)ישעיהו מ"ד, י"ד(. 

ייתכן שהשמות ארז וברוש, המופיעים לעיתים קרובות 
במקורות, מתייחסים אף הם לאורן ירושלים.

שימושון  
בזכות קורתו הישרה משמש האורן בתעשיית הרהיטים 
וכן לייצור חביות ליין, ארגזים ונייר. שרף האורן הוא 
אחד המרכיבים בייצור טרפנטין לתעשיית הדבקים. 
זרעי אורן הצנובר )לשעבר אורן הסלע או אורן הגלעין( 
נקראים צנוברים, והם אכילים וטעימים. גם הזרעים 

הקטנים של אורן ירושלים הם בעלי טעם דומה. 

אורן ירושלים ליד קיבוץ שריד | צילום: חנן ישכר

אֹרן ירושלים

חמישה דברים שמעניין לדעת...   
עצי האורן מקיימים סימביוזה עם פטריות 	 

האורנייה הגדלות למרגלותיהם. קורי 
הפטרייה מצויים במגע הדוק עם שורשי 

האורן, ודרכם היא מקבלת מזון. הפטרייה 
מסייעת לאורן בקליטת מים ומינרלים מהקרקע. 

כך גם האורן וגם האורנייה יוצאים נשכרים. סרקו 
לקריאה נוספת על הנושא.

לאורנים תפקיד חשוב במערכת האקולוגית. הם עצי 	 
ייעור ראשיים, עצי חלוץ שניטעים ראשונים כדי ליצור 

תשתית ליער, וגם העצים הנכרתים ביותר בעולם. 

בארץ נפוצים עוד שלושה מיני אורנים: אורן קנרי, 	 
אורן קפריסאי )אורן ברוטיה( ואורן הצנובר. 

הקשקשים והמבנה של אצטרובל האורן 	 
הם דוגמה מובהקת לביטוי בטבע של 
הסדרה המתמטית המיוחדת המכונה 

"סדרת פיבונאצ'י". בסדרה זו שני 
האיברים הראשונים הם 0 ו-1, וכל איבר לאחר מכן 

שווה לסכום שני קודמיו. סרקו את הקוד וצפו בסרטון 
בנושא.

הבחירה באורן כאחד העצים הראשונים 	 
במפעל הייעור של קק"ל נבעה ממספר 

טעמים: זהו סוג שאינו מפונק, מתאים 
לגידול ברוב סוגי הקרקעות, מסתפק 

במעט מים, וצמיחתו מהירה. נוסף על כך, עץ זה היה 
מוכר לעולים, שהגיעו מארצות אירופה, והם ידעו 

 היטב כיצד לגדלו. 
סרקו את הקוד והאזינו לשיר "אילנות". מילים: לאה 

גולדברג, לחן: אחינועם ניני, ביצוע: אחינועם ניני

אורן ירושלים | צילום: יורם גולדרינג

 הקליקו 
כאן

 הקליקו 
כאן

 הקליקו 
כאן

https://youtu.be/EAXKR-H_bS0
https://tinyurl.com/54zjcedm
https://youtu.be/nNNhqBwR_kc
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עצי ארץ ישראל ֶאשחר ארץ-ישראליחזרה לתוכן העניינים28

שלבי החיים השונים של העץ )פירות, פרחים, לבלוב הפצת זרעים( מוצגים כאן על ענף שיח אשחר | צילום: שרה גולד 
אחד לצורך המחשה בלבד. בטבע, השלבים השונים מתרחשים בזמנים שונים ונפרדים, 

בהתאם לעונות השנה, כפי שמפורט במידע על אודות העץ.

רוצים לשמוע מה יש לאשחר להגיד? סרקו:

מי אני?  
שיח גבוה או עץ נמוך, נשיר חורף, קוצני וסבוך. שיח 
האשחר הוא בעל מספר גזעים, ולו ענפים צדדיים 
קצרים שמסתיימים בחוד קשה. הצמח הוא דו-ביתי: 
פרחים זכריים חד-מיניים, שיש להם אבקנים בלבד 
צומחים על שיח אחד, ופרחים נקביים המניבים 
פרי צומחים על שיח אחר. לכן נראה בשטח בעונה 
המתאימה אשחרים נושאי פרי ואשחרים ללא פירות. 
לעלי האשחר הקטנים והגלדניים צורת טיפה, והם 

קירחים ומבריקים משני צידיהם.

למה זכה השיח הצנוע ובעל הפרי המתקתק 
בשם אשחר? אולי הודות לצבע עליו הכהה 

ואולי בזכות פירותיו הטעימים שמבשילים 
ומשחירים בסוף הקיץ. העיקר ששם משפחתו 

״ארץ-ישראלי״ – כך נדע ונזכור שגם אנחנו זכינו 
לפרי יער משלנו! אבל זהירות, גם האשחר, כמו 

"צבר" ארץ-ישראלי אמיתי – מתוק וגם דוקר.

 Palestine buckthorn :שם באנגלית
Rhamnus lycioides :שם מדעי

שם בערבית: ֻסוֵיד سّويد
Rhamnceae שם המשפחה: אשחריים

ְרֵאִלי  ָחר ֶאֶרץ-ִיְשֹ ֶאֹשְ

קוץפריעלה

פרחי אשחר בהגדלה

 הקליקו 
כאן

https://did.li/wMyCN


עצי ארץ ישראל 3031 ֶאשחר ארץ-ישראלי

מאין באתי?  
אשחר ארץ-ישראלי גדל בארצות מזרח הים התיכון, 
מיוון דרך טורקיה, סוריה, לבנון וירדן וגם אצלנו בישראל. 

יש לי פריחה  

האשחר פורח במרץ ובאפריל. הפרחים רבים אך 
אינם בולטים, הם ירקרקים וזעירים. הפרחים הנקביים 
והזכריים של האשחר דומים בצורתם החיצונית, ויש 
להם ארבעה עלי כותרת. הפרחים מושכים אל הצמח 

המוני חרקים, בעיקר זבובים. 

זרעים ופירות  
פרי האשחר קטן ועגלגל, עסיסי ומתקתק. עם הבשלתו 
הפרי הופך מירוק לאדום, לאחר מכן לסגול כהה מנוקד 
או מנומר, ולבסוף לשחור – אותו שחור שנתן לצמח 
2–4 זרעים קשים. פירות  את שמו. בתוך כל פרי 
האשחר מבשילים באוגוסט–ספטמבר. הם אכילים 
ומזכירים בטעמם פירות יער מתוקים. ציפורים שניזונות 

מהפרי מפיצות את הזרעים.

אורך חיים ואורח חיים  
אשחר ארץ-ישראלי גדל בשטחי חורש וגריגה בכל 
חלקי החבל הים תיכוני, בהר ובמישור החוף, בעיקר 
במקומות סלעיים. בקיץ החם חלק מהעלים נושרים 
במעין שלכת קיצית. זרעיו של האשחר, המופצים על 
ידי ציפורים, נובטים ומתבססים בקלות רבה. הוא עמיד 

יחסית לרעייה ולשרפות.

חזרה למקורות  
יש חוקרים המזהים את האשחר עם האטד, המתואר 
במשל יותם כצמח קטן וקוצני שגדל בין עצי היער. 
חוקרים אחרים טוענים שהאטד ממשל יותם חייב 
להיות עץ סרק, שאינו נותן פרי, ולכן הזיהוי שגוי. נגה 
הראובני כינה את האשחר בשם "עצבונית"  )כיום גם 
השם אטד וגם השם עצבונית משמשים לצמחי חורש 
אחרים(. האשחר הארץ-ישראלי אינו מופיע בשמו 

במקורות. 

שימושון  
הענפים הצעירים של האשחר משמשים לקליעת סלים.

הפירות הבשלים מתוקים וטובים למאכל – כשהם 
טריים או מבושלים. מכינים מהם ליקרים, מיץ ורוד, 
ריבה, סירופ ועוד. אף על פי שהאשחר טעים מאוד, 
יש בו חומרים משלשלים, ואין לאכול ממנו יותר משני 
חופנים ביום. בכל מקרה מומלץ לא לבלוע את הזרעים.

מן הפירות הבשלים של האשחר ניתן להפיק גם צבע 
סגול חיוור, המשמש לצביעת בדים וכצבע מאכל.

האשחר משמש ברפואה העממית בעיקר לריפוי מחלת 
הצהבת, וכן לטיפול בעצירות כרונית ודלקת עיניים. יש 
בו חומרים המונעים התפתחות של תאים סרטניים, 
תורמים לבריאות הלב וכלי הדם, והוא גם מונע קמטים 

בזכות תרומתו להתחדשות הקולגן.

צילום: אלמוג צחר

חמישה דברים שמעניין לדעת...  
בזרעי האשחר נמצא חומר משלשל, המסייע להפצת 	 

הזרעים על ידי הציפורים. לכן מומלץ לירוק את 
הזרעים כאשר אוכלים את הפרי.

ניתן להשתמש בקוציו החזקים של האשחר, הנמצאים 	 
בקצות הענפים, כתחליף לסיכת ביטחון או למחט 

תפירה.

אם רוצים קעקועים זמניים בטיול, אפשר להשתמש 	 
בפרי האשחר כדי ליצור צבעי גוף.

הפרפר היפה שעיר האשחר משתמש באשחר 	 
הארץ-ישראלי כצמח פונדקאי, ונוהג להטיל עליו את 

ביציו.

מתכוני אשחר:	 

פרחים | צילום: שרה גולד

פירות בשלים | צילום: שרה גולד

 הקליקו 
כאן

חזרה לתוכן העניינים

https://bit.ly/3utoOoT
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עפץ

שלבי החיים השונים של העץ )פירות, פרחים, לבלוב הפצת זרעים( מוצגים כאן על ענף 
אחד לצורך המחשה בלבד. בטבע, השלבים השונים מתרחשים בזמנים שונים ונפרדים, 

בהתאם לעונות השנה, כפי שמפורט במידע על אודות העץ.

עצי ארץ ישראל חזרה לתוכן העניינים32

אשל הפרקים | צילום: ארכיון הצילומים של קק"ל 

Tamarisk, Salt cedar, Aethel  :שם באנגלית
Tamarix aphylla :שם מדעי

שם בערבית: אֶֶת'ל أثل
 Tamaricaceae  שם המשפחה: אשליים

ָרִקים ל ַהְפּ ֵאֹשֶ

אשל הפרקים

אשל הפרקים הוא עץ שקשה לפספס בשל 
יכולתו המרשימה לגדול ולשגשג באזורים יבשים 

ומלוחים. פעמים רבות הוא ניצב בשטח מדברי 
חשוף, נראה כשיח פרוע מרובה גזעים דקים – 
כמו קשיש חביב, כפוף ועצל, בצמרתו הפרועה 

ובעליו הלבנבנים ממלח.

מי אני?  
עץ גבוה שעשוי להגיע עד לגובה של 15 מטר. עליו 
נראים כקׂשקׂשים זעירים, וענפיו נראים כאילו הם 
מחולקים לפרקים. העלים חובקים את בסיסו של כל 

מפרק בענף, ומכאן שם המין. 

רוצים לשמוע מה יש לאשל להגיד? סרקו:

פריחהענפונים

הפרקים בהגדלה

 הקליקו 
כאן

https://tinyurl.com/28cr8fx2
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מאין באתי?  
מוצאו הטבעי של העץ בצפון אפריקה ואסיה. בארץ 
אפשר למצוא אותו בשפלה, בנגב, בעמק הירדן 

ובערבה, כעץ נטוע או בהתרבות טבעית. 

יש לי פריחה  

אשל הפרקים פורח בסוף הקיץ בפריחה שופעת, 
המרוכזת בשיבולים צפופות. הפרחים זעירים וצבעם 
לבנבן. ההאבקה נעשית על ידי חרקים וגם באמצעות 

הרוח.  

זרעים ופירות   
פירות האשל נראים כמו חרוטים אדומים מחודדים. 
יש בהם זרעים רבים וזעירים, המופצים בעזרת ציציות 
שנושאות אותם ברוח. הזרעים הטריים נובטים בקלות 
כשהם נופלים על קרקע רטובה ומתאימה, אך הם 
מאבדים תוך מספר שבועות את כושר הנביטה שלהם.

אורך חיים ואורח חיים   
הריבוי הטבעי של האשל מתרחש באמצעות זרעים, 
בעוד שריבוי מכוון של העץ נעשה באמצעות ייחורים 
)חלקים של ענף הנלקחים מהצמח ונשתלים באדמה 

במטרה שיצמח מהם צמח חדש(. 

האשל מותאם לתנאי מחיה קשים, יבשים ומלוחים:

הפיוניות, אברי הנשימה של העץ, שקועות בתוך 	 
חריצים בגבעולים וכך הן מוגנות מפני איבוד יתר של 

מים. 
לעץ בלוטות מיוחדות לטיפול במלח שנספג מהקרקע. 	 

הן מפרישות אותו כתמיסה אל מחוץ לרקמה. תמיסת 
המלח מטפטפת למרגלות העץ בלילה, והמלח שנספג 
בקרקע סביב העץ מונע נביטה של צמחים שעלולים 

להתחרות על המים ועל חומרי המזון.
מערכת השורשים של האשל יכולה להעמיק עד 	 

למאגרי מים בקרקע בעומק כמה מטרים.
העלים והענפים מכוסים בשכבת שעווה, שאף היא 	 

מקטינה את איבוד המים. השכבה נותנת לעץ גוון 
כחלחל-אפרפר.

חזרה למקורות   
למרות חשיבותו האשל נזכר בתנ"ך רק פעמים מעטות. 
באשר לזיהוי האשל הנזכר במקורות, אין תמימות 
דעים. יש הטוענים שבכל מקום שנזכר בו אשל במקרא, 
הכוונה לעץ גדול כלשהו, ולאו דווקא לאשל של ימינו. 

אחד מהמקורות המפורסמים מספר על האשל שנטע 
אברהם אבינו בבאר שבע: 

ם ה'  ם בְֵּשׁ בַע וַיְִּקָרא-ָשׁ ל בִּבְֵאר ָשׁ  "וַיִַּטּע אֵֶשׁ
 אֵל עֹולָם"

)בראשית, כ"א, ל"ג(.

גם עצמות שאול ובניו נקברו תחת אשל:
 "וַּיְִקחּו ֶאת-ַעצְמֵֹתיֶהם וַּיְִקּבְרּו ַתַחת-ָהאֵֶׁשל ּבְיָבֵָׁשה"

)שמואל א', ל"א, י"ג(.

שימושון  
בחצרות הבתים וליד בארות בכפרים ערביים נוהגים 

עד היום לטעת אשלים. 

האשל שימש בעיקר לייצור קורות לבניין וכן לרפואה 
העממית. 

קק"ל נוטעת אשלים באזורים צחיחים ומלוחים 
למטרת דחיקת המדבר, לייצוב חולות נודדים וכשוברי 

רוח.

אשל הפרקים, פירות | צילום: נועם עביצל

אשל הפרקים

אשלים | צילום: ארכיון הצילומים של קק"ל

 חמישה דברים שמעניין לדעת... 
האשל הוא עץ עתיק מאוד. בחפירות ארכאולוגיות 	 

התגלו שרידים של אשל הפרקים מלפני 25,000 
שנה. גם השלד של הסוללה הרומית במצדה היה 

בנוי מגזעים של אשל.

בימי קדם הייתה לאשל חשיבות מיוחדת ונעשה בו 	 
שימוש פולחני בקבורה, במזבחות ועוד.

הסוג אשל כולל 90 מיני עצים, בעיקר של מלֵחות 	 
ומדבריות. בארץ 14 מינים, חלק מהם נדירים.

על מינים אחדים של אשל מתגוררות כנימות 	 
המפרישות חומר מתוק. יש חוקרים שמזהים את 

החומר הזה עם המן שאכלו אבותינו במדבר.

"נתלה באשלים גדולים" הוא ביטוי מהגמרא 	 
שמשמעו "נסמך על דברי גדולים וחכמים". 

חזרה לתוכן העניינים
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שלבי החיים השונים של העץ )פירות, פרחים, לבלוב הפצת זרעים( מוצגים כאן על ענף 
אחד לצורך המחשה בלבד. בטבע, השלבים השונים מתרחשים בזמנים שונים ונפרדים, 

בהתאם לעונות השנה, כפי שמפורט במידע על אודות העץ.

עצי ארץ ישראל חזרה לתוכן העניינים36

ברושי "השניים" בעמק השלום - רמת מנשה | צילום: יעקב שקולניק

Cypress :שם באנגלית
 Cupressus sempervirens :שם מדעי

שם בערבית: סירּו, סארּו سيرو, سرو
Cupressaceae  שם המשפחה: ברושיים

רֹש ָמצִוי ְבּ

ברוש מצוי

רוצים לשמוע מה יש לברוש להגיד? סרקו:

מי אני?
עץ ירוק-עד, בעל עלים דביקים וריחניים, המהודקים 
אל הענף ודומים לקשקשים. לעץ גזע מרכזי יחיד, והוא 
עשוי להגיע עד לגובה של 20 מטר. קליפת העץ דביקה 
וריחנית בגלל הפרשת שרף הנוטף בעת פציעת העץ. 
ישנן שתי תצורות לברושים: ברוש צריפי שענפיו צמודים 
לגזע, וצורתו מזכירה חרוט או נר, וברוש אופקי שענפיו 

מקבילים לקרקע. 

"בין ברושים יורד הערב, הסתכלי, הצל קרב 
אלינו..." כך נפתח שירו היפה של יעקב שבתאי 

"לפנות ערב", ומעביר כבר בשמונה מילותיו 
הראשונות כל כך הרבה אווירה. צלליתו הצרה 

והמיוחדת של הברוש וצורתו המזכירה נר זיכרון 
או דמעה, הפכו אותו לאחד העצים הבולטים 

והמאפיינים את הנוף הארץ-ישראלי.

אצטרובל פתוח לאחר 
הפצת הזרעים

פריחה נקבית

ענפונים

תצורה אופקיתתצורה צריפית

אצטרובל סגור

 הקליקו 
כאן

https://tinyurl.com/2ucu89f4


עצי ארץ ישראל 3839 חזרה לתוכן העניינים

מאין באתי?  
עצי ברוש נפוצים כמעט בכל ארצות אגן הים התיכון. 
ברושי בר ניתן למצוא בקפריסין ובירדן, ומעטים גם 

בישראל. בארץ רוב הברושים ניטעו בידי האדם. 

יש לי פריחה  

הברוש פורח באביב. פרחיו קטנים וירקרקים ולכן אינם 
בולטים למתבונן בעץ. זהו עץ חד-ביתי – אצטרובלי 
פריחת הזכר והנקבה נמצאים על ענפים שונים באותו 
העץ. באביב האצטרובלים הזכריים מפזרים כמות רבה 
של אבקה הנישאת ברוח למרחק, וחלק ממנה מגיע 
אל האצטרובלים הנקביים ומפרה אותם. לאחר מכן 

נושרים האצטרובלים הזכריים.

זרעים ופירות  
לאחר ההאבקה נסגר האצטרובל הנקבי של הברוש 
וצבעו משתנה מירוק לחום. לשיא בשלותו הוא מגיע 
רק לאחר שנה וחצי, וקוטרו מגיע אז לכ-3 ס"מ. 
בקיץ נפרדים קשקשי האצטרובל המופרה, והזרעים 
מתפזרים. הם נובטים בתקופה הגשומה בקלות בסוגי 
קרקע שונים. האצטרובלים הפתוחים נותרים על העץ.

אורך חיים ואורח חיים  
עצי ברוש מצוי יכולים להגיע לגיל מופלג של מאות 
שנים. הם מתחדשים מבית השורשים לאחר כריתה, 
ומצמיחים גזעים וענפים חדשים. העץ מתרבה מזרעים.

חזרה למקורות  
מוצאו של הברוש מקפריסין, והוא היה נפוץ באזור 
הים התיכון כבר לפני אלפיים שנה. זיהויו של הברוש 
המקראי עם הברוש המוכר לנו כיום איננו ודאי. בימי 

בית שני ובבית המקדש שימש הברוש עץ לבנייה.

הוא מוזכר פעמים רבות בתנ"ך כסמל לרעננות 
ולעוצמה, לעיתים עם עץ הארז:

"וְֶאכְרֹת קֹומַת ֲאָרזָיו ִמבְחֹור ּבְרָֹׁשיו" 
)מלכים ב', י"ט, כ"ג(.

הנביא ישעיהו מביע את שאיפתו לראות את ישראל 
שופעת עצים, גם במדבר: 

ֶמן  ן בִַּמְּדבָּר ֶאֶרז ִׁשָּטה וַהֲַדס וְֵעץ ָשׁ  "ֶאֵתּ
ְדָהר ּוְתַאּׁשּור יְַחָדּו"  ָאִשׂים בֲָּעָרבָה בְּרוֹׁש ִתּ

)ישעיהו, מ"א, י"ט(.

מאז תחילת מפעל הייעור נטעה קק"ל גם ברושים 
כעצי ייעור בכל רחבי הארץ.

שימושון  
העצה הקשה, שאינה נרקבת, גרמה לברוש להיות 
מתאים לבניין, לריהוט ולבניית אוניות וכלי נגינה. 
בימינו הוא משמש עץ ייעור ונוי חשוב, וכן כשובר רוח 

בחקלאות ותוחם גבולות.

נקודת ההתלקחות של הברוש גבוהה יחסית לעצים 
אחרים, כלומר הוא דליק פחות מעצים אחרים, ולכן 

נוהגים לנטוע אותו באזורי חיץ.

בגלל צורתם המכונסת המזכירה נר זיכרון או דמעה 
מרבים לטעת ברושים צריפיים בבתי עלמין.

ברוש המדינה בקיבוץ דגניה | צילום: ארכיון הצילומים של קק"ל

ברוש מצוי

שישה דברים שמעניין לדעת...  
האבקה של פרחי הברוש אלרגנית מאוד, וגורמת אצל 	 

הרגישים לה לגירוי בעיניים ובמערכת הנשימה.

בשנת 1898 עלה בנימין זאב הרצל 	 
לירושלים כדי לפגוש את הקיסר וילהלם 
השני ולספר לו על רעיון מדינת היהודים 

ולקבל את ברכתו. לאחר המפגש נסע 
הרצל לאזור מוצא ונטע ברוש, שזכה 

לכינוי ברוש הרצל. סרקו את הקוד וצפו 
בסרטון על אודות העץ.

בט"ו בשבט תש"ח ניטע בקיבוץ דגניה עץ מיוחד, 	 
לציון הקמת המדינה. העץ שנבחר היה ברוש, זכר 

לברוש שנטע הרצל בארזה. בין שורשי העץ שניטע 
הוטמנה מגילה חגיגית שבישרה את הקמתה של 

מדינת ישראל ואת חג הנטיעות הראשון הנחוג בה. 
בסערת האביב שפקדה את ישראל בסוף חודש 
אפריל 2018 היכו רוחות חזקות בעץ, והוא קרס. 

בשיתוף עם קק"ל החליטו אנשי דגניה לנטוע במקומו 
עץ אחר, צעיר וגבוה, שבין שורשיו הוטמנה שוב 
אותה המגילה בת השבעים. תמונת העץ בעמוד 

שמימין.

בראשית ההתיישבות הציונית בארץ שימש העץ 	 
שובר רוח בשולי שדות, מטעים ופרדסים: העצים 

ניטעו לשם כך בשורות צפופות. נופם הצפוף האט 
את עוצמת הרוח ומנע פגיעה בגידולים. עד היום 

אפשר למצוא עצים גדולים או שרידים שלהם בשולי 
פרדסים נטושים. 

סרקו את הקוד להאזנה לשיר "לפנות 	 
ערב" שמתאר ברושים הנטועים בשוליו 

של פרדס. מילים: יעקב שבתאי, לחן: 
סשה ארגוב, ביצוע: עדנה גורן

סרקו את הקוד להאזנה לשיר "ברוש".	 
מילים: אהוד מנור, לחן: אריאל זילבר, 

ביצוע: אריאל זילבר

אצטרובלי ברוש | צילום: שרה גולד

 הקליקו 
כאן

 הקליקו 
כאן

 הקליקו 
כאן

https://youtu.be/W6Ixwk7LKOE
https://youtu.be/RZJjYyTdkDI
https://youtu.be/wccsj712fgs
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שלבי החיים השונים של העץ )פירות, פרחים, לבלוב הפצת זרעים( מוצגים כאן על ענף 
אחד לצורך המחשה בלבד. בטבע, השלבים השונים מתרחשים בזמנים שונים ונפרדים, 

בהתאם לעונות השנה, כפי שמפורט במידע על אודות העץ.

עצי ארץ ישראל חזרה לתוכן העניינים40

כרם גפנים | צילום: ארכיון הצילומים של קק"ל 

 Grape Vine :שם באנגלית
 Vitis vinifera :שם מדעי

שם בערבית: עַנָב, ַדאלְיַה دالية، كرمة
 Vitaceae  שם המשפחה: גפניים

ֶפן ַהַיִּין ֶגּ

גפן היין

רוצים לשמוע מה יש לגפן להגיד? סרקו:

מי אני?
שיח מטפס רב-שנתי העשוי להגיע לגובה של 20 מטר, 
נשיר חורף, בעל עלים גדולים ושסועים. ענפי הגפן 
מצוידים בקנוקנות )ענפים דקים ומסתלסלים בצמחים 
מטפסים(, שנכרכות מסביב לצמחים, לעצים או לעמודי 
תמך מלאכותיים הנקראים ְסמֹוכֹות. לקראת השלכת, 
לפני נשירת העלים, נצבעים עלי הגפן בגווני כתום-אדום 

מרהיבים.

אין כמו שורות גפנים עמוסות ענבים ושופעות 
עלים ירוקים בתחילת הקיץ כדי לסמל שפע, 

שמחה, פריון ולבלוב. לא בכדי זכתה הגפן לברכה 
מיוחדת, שונה משל שאר הפירות: "כֵּיצַד ְמבְָרכִין 

ַעל ַהֵפּרֹות? ַעל ֵפּרֹות ָהִאילָן אֹוֵמר ּבֹוֵרא ְפִּרי ָהֵעץ, 
ּיִן אֹוֵמר ּבֹוֵרא ְפִּרי ַהגֶָּפן" ַ ַעל ַהי ּיִן, ֶשׁ ַ  חּוץ ִמן ַהי

)משנה, מסכת ברכות, פרק ו' משנה א'(.

פרי

פריחה

קנוקנות

 הקליקו 
כאן

https://tinyurl.com/4a4mdn4y


עצי ארץ ישראל 4243 חזרה לתוכן העניינים

מאין באתי?  
הגפן היא אחד מגידולי התרבות הקדומים והחשובים 
ביותר בעולם. העדות הקדומה ביותר ליצירת יין נמצאה 
בכפר בצפון איראן בכדים מהאלף השלישי לפנה"ס 
ובהם משקעים של חומרים כימיים הנמצאים רק 

בקליפות ענבים ובחלקי גפן נוספים. 

מוצאה של הגפן במזרח התיכון. היא צומחת כגידול 
חקלאי ברוב אזורי הארץ והעולם, בעיקר בחצי הכדור 
הצפוני, כיוון שהיא זקוקה לקור. עדויות לתעשיית יין 
בארץ שגילן כ-4,000 שנה נמצאות בגתות עתיקות 

הפזורות ברחבי הארץ. 

יש לי פריחה  

ענפים חדשים  ומוציאה  הגפן  באביב מלבלבת 
הנקראים ׂשריגים. הגפן פורחת באשכולות )"מַכְּבֵדים"( 
שעליהם שפע פרחים ירקרקים זעירים, הנקראים 
סמדר. ההאבקה מתבצעת גם על ידי הרוח וגם על ידי 

חרקים, הנמשכים לריח הפרחים ולצוף.  

זרעים ופירות   
בחודשי הקיץ מבשיל הפרי הבשרני, העינב. הענבים 
מסודרים על הענף באשכולות. צבע הפרי וגודלו תלויים 
בזן של הגפן. כיום נפוצים בחקלאות גם זני גפנים שאין 

בהם חרצנים )זרעים(. קטיף הענבים נקרא בציר. 

אורך חיים ואורח חיים   
גפן תרבותית יכולה להאריך ימים ולהגיע למאה שנים 
ואף יותר. ריבוי הגפן נעשה על ידי הרכבה של גזע 
משיח נושא )ּכַּנָה( מזן עמיד למזיקים, שעליו מרכיבים 

את זן הגפן הרצוי לפי סוג הפרי ואיכותו.

חזרה למקורות   
הגפן מסמלת בתנ"ך ובמקורות פריון, פריחה ושגשוג 

כלכלי. 

הגפן היוותה אלמנט קישוטי: העלים והאשכולות 
של הגפן הם השראה לקישוט ולאדריכלות, לציורים, 
לתבליטים, לפסיפסים ולהטבעה במטבעות עתיקים 
ובני ימינו. מלכי בית חשמונאי הטביעו את הגפן והתמר 
על מטבעותיהם, ובפתח של ההיכל בבית המקדש 

הייתה קבועה גפן של זהב. 

המילה "יין" מוזכרת בתנ"ך כ-140 פעמים – דבר המעיד 
על חלקה החשוב של הגפן בחקלאות ובכלכלת הארץ 

בימי המקרא.

הגפן נמנית על שבעת המינים:
ֶמן  "ֶאֶרץ ִחָטּה ּוְשׂעָֹרה וְגֶֶפן ּוְתֵאנָה וְִרּמֹון ֶאֶרץ-זֵית ֶשׁ

ּוְדבָׁש"
)דברים, ח', ח'(.

נוח היה הראשון שנטע כרם לאחר שיצא מהתיבה, 
הכין יין והשתכר. 

"וַּיֶָחל נַֹח, אִיׁש ָהאֲָדָמה וַּיִַּטע ּכֶָרם. וַּיְֵׁשְּת ִמן-ַהּיַיִן, 
וַּיְִׁשּכָר"

)בראשית, ט', כ'–כ"א(.

שימושון  
תוצרי הגפן היו מקובלים בימי קדם כמו גם כיום: 
למאכל טרי )ענבים( מיובש )צימוקים( ומבושל )עלי 
גפן(, לייצור יין, לסחיטת מיץ, להפקת חומץ, לרפואה 

העממית ועוד. 

היין, ה"משמח לבב אנוש", שימש לפולחן בתרבויות 
שונות ומשמש גם כיום לצרכים דתיים.

הגפן משמשת לנוי ולצל, לכיסוי סוכות ופרגולות בגינון 
ים תיכוני. צה"ל בחר בעלה גפן כסמל לקצונה גבוהה 

מדרגת רב-סרן ומעלה. 

כרם בהרי יהודה | צילום: ארכיון הצילומים של קק"ל

גפן היין

ארבעה דברים שמעניין לדעת...  
בענבים יש כ-1,500 תרכובות שונות של נוגדי חמצון 	 

שמועילים נגד רדיקלים חופשיים – מולקולות 
שתוקפות את רקמות הגוף ועלולות להוביל 

להתפתחות מחלות כמו טרשת עורקים, מחלות לב, 
סרטן ועוד.

גפן בעברית: 	 
זמורות הן הענפים המרכזיים של הגפן. 

רוגלית היא גפן השרועה בגובה הקרקע 
על אבן נמוכה או על מוט עץ בגובה הרגל.

דלית היא גפן התלויה על עמוד. 
זג הוא קליפת העינב.

סרקו את הקוד כדי ללמוד מונחים נוספים 
בעברית הקשורים לגפן.

לפני מעט יותר ממאה שנים עמדה 	 
כנימה זעירה בשם פילוקסרה להשמיד 
את כל זני גפן היין בעולם. סרקו והאזינו 

להסכת )פודקאסט( המספר כיצד 
הצליחו החקלאים להתגבר על המצב.  

מצוות עוללות חלה על אדם שבוצר את 	 
כרמו. היא אוסרת על בעל הכרם לבצור 

אשכולות קטנים וצעירים, המכונים 
בתורה עוללות )בניגוד לאשכולות(, 
 ומצווה עליו להותיר אותם לעניים. 

סרקו את הקוד והאזינו לשיר "שי" שכתבה רחל 
המשוררת, שנפתח במילים "אעולל כגפן". מילים: רחל 

המשוררת, לחן: לוי שער, ביצוע: הדודאים והפרברים

אשכולות גפנים | צילום: שרה גולד

 הקליקו 
כאן

 הקליקו 
כאן

 הקליקו 
כאן

https://qrgo.page.link/rHjWQ
https://youtu.be/w6TgLW1HH8s
https://tinyurl.com/3z637b87
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שלבי החיים השונים של העץ )פירות, פרחים, לבלוב הפצת זרעים( מוצגים כאן על ענף 
אחד לצורך המחשה בלבד. בטבע, השלבים השונים מתרחשים בזמנים שונים ונפרדים, 

בהתאם לעונות השנה, כפי שמפורט במידע על אודות העץ.

עצי ארץ ישראל חזרה לתוכן העניינים44

כרם זיתים | צילום: שרה גולד

 Olive :שם באנגלית
 Olea europaea :שם מדעי

שם בערבית: זֵיּתּון زيتون
 Oleaceae שם המשפחה: זיתיים

י ַזִית ֵאירִפּ

זית אירופי

רוצים לשמוע מה יש לזית להגיד? סרקו:

מי אני?
עץ ירוק-עד, בעל עלים קשים, קטנים ומוארכים. צידם 
העליון של העלים ירוק ומבריק, וצידם התחתון כסוף. 
גזעם של זיתים עתיקים הוא מפותל וציורי, והמראה 

הכללי שלהם מרשים ואצילי. 

צמרות זיתים מכסיפות ומתבדרות ברוח הן אחד 
מהמאפיינים הבולטים בציורי הנוסעים בארץ 

ישראל. גזעיהם המשתרגים והחלולים של עצי 
הזית, סמל לאריכות ימים ולאחיזה בקרקע, 

הפכו אותם לאחד העצים הראשונים שניטעו 
במסגרת מפעל הייעור של קק"ל.

עלהפריחה

פרי

 הקליקו 
כאן

https://tinyurl.com/4se4cfss


עצי ארץ ישראל 4647 חזרה לתוכן העניינים

מאין באתי?  
מוצאו של הזית במזרח התיכון. עצי זית גדלים בר 

בארץ בגליל המערבי ובכרמל.

הזית הוא מעצי הפרי הראשונים שבויתו על ידי האדם, 
לפני יותר מ-7,000 שנה, והוא היה מאז ומתמיד אחד 

הגידולים החקלאיים החשובים בארץ ישראל. 

יש לי פריחה  

עצי הזית פורחים באביב באשכולות של פרחים לבנים 
וקטנים. האבקת הפרחים נעשית בעיקר באמצעות 
הרוח, אך גם באמצעות חרקים. אבקני פרחי הזית 
הם אלרגנים, והפריחה גורמת אצל הרגישים לה לגירוי 

אלרגי בחודשים אפריל–יולי.

זרעים ופירות   
פרי הזית מבשיל בסתיו, אז הזיתים הופכים מירוקים 
לסגולים ולבסוף משחירים. פרי הזית הוא בית גלעין, 
ובו גלעין קשה המוקף בציפה בשרנית. קטיף הזיתים, 
הנקרא מסיק, נמשך מספטמבר ועד לדצמבר. עץ 
הזית הוא סירוגי: בשנה אחת העץ מניב יבול רב, 
ובשנה שלאחריה יבול מועט. העץ נמנע מלפרוח אחרי 

שנה עם יבול גבוה, כנראה כדי לשקם את המשאבים 
שהתרוקנו ביצירת הפירות. עצי הזית נוטים להיות 
מסונכרנים זה עם זה מבחינת השנה השופעת והשנה 

הדלה, מה שמקשה על החקלאים מגדלי הזיתים.

אורך חיים ואורח חיים  
עצי הזית מאריכי ימים, וגילם יכול להגיע למאות שנים. 
הם מתחדשים מבית השורשים לאחר שרפה או 
כריתה. ריבוי העצים נעשה באמצעות זרעים או ייחורים 
)חלקים של ענף הנלקחים מהצמח ונשתלים באדמה 

במטרה שיצמח מהם צמח חדש(. 

חזרה למקורות  
כתרים רבים נקשרו לזית במקורות: יופי, בריאות, כבוד, 
אצילות, עוצמה ויציבות, שם טוב ופולחן. הוא אחד 

משבעת המינים שהתברכה בהם ארץ ישראל.

ענף עץ הזית מסמל בסיפור תיבת נוח את השקט 
שאחרי הסערה:

"וַָתּבֹא אֵלָיו ַהּיֹונָה לְֵעת ֶעֶרב וְִהנֵּה ֲעלֵה-זַיִת ָטָרף 
 בְִּפיָה וַיֵַּדע נַֹח כִּי-ַקּלּו ַהַמּיִם מֵַעל ָהָאֶרץ"

)בראשית, ח', י"א(.

הזית נזכר כסמל לשלום ולשלווה לאומית ומשפחתית: 
לְָחנֶךָ" ִתלֵי זֵיִתים ָסבִיב לְֻשׁ  "בָּנֶיךָ כְִּשׁ

)תהילים, קכ"ח, ג'(.

שימושון  
ערכו הכלכלי של הזית טמון בשמן שמפיקים מהפירות 
ובפירות למאכל. השמן שימש בימי קדם לפולחן, 
למשיחת מלכים, למאור, למאכל, למרפא, למוצרי 
קוסמטיקה ולהסקה. רוב השימושים הללו קיימים גם 

כיום. 

שמן הזית הוא מרכיב חשוב בתזונה הים תיכונית 
הנחשבת לבריאה ביותר. 

במחקרים התברר שלתרכובות שנמצאות בשמן הזית 
ישנה השפעה ישירה על מערכת העצבים, והן תורמות 
להתפתחות תקינה של המוח, לעיכוב הזדקנות ולאיזון 

רמות הכולסטרול בגוף ועוד. 

גזע העץ משמש לגילוף בשל גווניו הייחודיים.

סמלי המדינה וסמל צה"ל מעוטרים בענפי זית, 
המסמלים תקווה לשלום. 

הזית העתיק במנזר בית ג'מאל ליד לטרון | צילום: יעקב שקולניק

זית אירופי

פריחת הזית | צילום: שרה גולד

שישה דברים שמעניין לדעת...  
מרכזם של גזעי עצי זית עתיקים חלול בשל תהליכי 	 

ריקבון טבעיים, ולכן לא ניתן לקבוע את גיל העצים 
באמצעות טבעות העץ, כפי שעושים בעצים אחרים.

את פירות הזית יש לאכול כבושים בלבד – הם אינם 	 
מתאימים למאכל כשהם טריים. יש דרכים שונות 

להפיק את השמן מן הזיתים, ויש להן השלכות על 
מאפייני השמן – הערך התזונתי שלו, צבעו, רמת 
החומציות שלו, טעמו ועוד. שמן כתית הוא שמן 
איכותי יותר שהופק בתהליך כבישה קרה )ללא 

חימום(, בעוד ששמן שמופק בכבישה חמה איכותי 
פחות. שמן זית זך הוא שמן באיכות ירודה. הוא 

משמש למאור ולקוסמטיקה, ואסור למאכל.

הפקת שמן זית נקראת בעברית עצירה, ונעשית 	 
בבית בד. בתהליך שלושה שלבים: שבירה וריסוק של 

הזיתים, סחיטת הזיתים המרוסקים והפרדת השמן 
מן המוהל – המיץ של הפרי.

סרקו את הקוד והאזינו לשיר "יונה עם 	 
עלה של זית". מילים ולחן: תלמה אליגון 

רוז, ביצוע: להקת פיקוד דרום 

לאחר מותו של בנימין זאב הרצל בשנת 1904 	 
החליטה קק"ל על מפעל "תרומת עצי זית": קרן 
שתאסוף כספים לטובת רכישת נחלות ונטיעת 

עצי זיתים. לרשות הקרן הועמדו אדמות חולדה, 
שהוקדשו לנטיעת כרמי זיתים לזכר הרצל. 

לשפע הפעלות ומערכי שיעור בנושאים 	 
הקשורים לזית סרקו את הקוד.

 הקליקו 
כאן

 הקליקו 
כאן

https://youtu.be/I5ThkwT0UaE
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit-drozim/yesodi/noseem-nilmadim/amesik-eth-zayt/
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שלבי החיים השונים של העץ )פירות, פרחים, לבלוב הפצת זרעים( מוצגים כאן על ענף 
אחד לצורך המחשה בלבד. בטבע, השלבים השונים מתרחשים בזמנים שונים ונפרדים, 

בהתאם לעונות השנה, כפי שמפורט במידע על אודות העץ.

עצי ארץ ישראל חזרה לתוכן העניינים48

החרוב הגדול בתל שמרון | צילום: חנן ישכר 

Carob :שם באנגלית
Ceratonia siliqua :שם מדעי

שם בערבית: ָח'רּוּב خروب
Fabaceae שם משפחה: קטניות

ָחרִוב ָמצִוי

חרוב מצוי

ריחו האופייני של החרוב בפריחתו, המתיקות 
המיוחדת של הפרי, ואולי יותר מכול – צורת 

הצמרת המעוגלת ושופעת העלים שלו, הפכו 
אותו לחלק בלתי נפרד מן הנוף – ולעץ שקשה 

להתעלם מנוכחותו בנופי ארצנו.

מי אני?
עץ ירוק-עד בעל נוף רחב, בגובה בינוני, גזעו עבה בצבע 
חום-אפור. העלים מורכבים משלושה עד ארבעה זוגות 
עלעלים. הפרי חום ומזכיר ֶחֶרב, והוא גם יבש מאוד 
ונטול עסיס – ָחֵרב. הפרי גם "מחריב את השיניים" 

ומקהה אותן – וזה כנראה מקור שמו של החרוב.  

רוצים לשמוע מה יש לחרוב להגיד? סרקו:

פריחה נקבית

פריחה זכרית

פרי

עלה

עלעל

 הקליקו 
כאן

https://tinyurl.com/3nv7fehw


עצי ארץ ישראל 5051 חזרה לתוכן העניינים

מאין באתי?  
החרוב נפוץ בארצות מערב הים התיכון ובארץ ישראל. 
יש חוקרים החושבים שמוצאו מתימן. עצי חרוב נזכרים 
בספרות הנוסעים שעברו בארץ ישראל, בין היתר 
באזור ירושלים, חברון, התבור ושכם. החרוב המצוי 
גדל בחורש הים תיכוני, לרוב עד רום של עד 400 מטר. 

יש לי פריחה  

עצי החרוב הם דו-ביתיים )פרחי זכר ופרחי נקבה 
גדלים בעצים נפרדים, ולכן נוכל לראות חרובים שאינם 
מניבים פרי(. הם מסודרים בתפרחות המתפתחות על 
ענפים מעוצים או על הגזע. הפריחה מתרחשת בסתיו. 
הפרחים הזכריים מדיפים ריח חריף ואופייני המושך 
חרקים. ההאבקה נעשית גם בעזרת רוח וגם באמצעות 

חרקים. 

זרעים ופירות   
לאחר ההאבקה מתפתח הפרי, שהוא מעין תרמיל 
מוארך וקשה שאינו נפתח. בתחילה הוא ירוק, וכשהוא 
מבשיל לאחר כשנה, הוא הופך לחום. הזרעים מעוגלים 
וחומים. בשל גודלם ומשקלם הדומה הם שימשו בעולם 
הקדום יחידת משקל אחידה. שמם במקורות נקרא 
"גרה", ממנה נגזרה ביוונית המילה "ָקָרט" המציינת 

משקל לאבנים יקרות.

אורך חיים ואורח חיים  
לזרעי החרוב קליפה דקה אך קשיחה, המעכבת 
חדירת מים הנדרשים לנביטה. השריית הזרעים במים 
חמים או שפשוף ופציעה של הקליפה מזרזים את 
הנביטה ומשפרים אותה. החרוב יכול להתחדש מבית 

השורשים לאחר כריתה. 

חזרה למקורות  
למרות היותו עץ חשוב ומרכזי באזור החרוב אינו נזכר 

בתנ"ך, אלא רק במשנה ובתלמוד. 

הסתמכות על חרוב למאכל אפיינה הסתפקות במועט 
ואף עוני. היא הופיעה גם כקללה, שפירושה - שתהיו 

דלים ורשים, ושמאכלכם יהיה חרובים:
 "חרובין תאכלו" 

)ויקרא רבה, פרשה י"ג, פסקה ד'(.

רבי עובדיה מברטנורא )1488( כתב באיגרתו על חרובי 
ארץ ישראל:

"חרובים רבים יש בארץ הזאת ועושים מהם דבש. 
ושלושה מיני דבש נמכרים פה – דבש דבורים, דבש 

ענבים ודבש חרובים". 

שימושון  
החרוב הוא עץ חשוב בנוף הארץ, בבר ובייעור. הפירות 
מכילים עסיס מתוק הנקרא "דבש חרובים", ואוכלים 
אותם אדם ובהמה. מכינים מהם "קפה", "שוקולד", 
סירופים נגד שיעול, וקמח חרובים כתוספת לאפיית 

לחם לחולי סכרת וצליאק. 

מטעי החרוב, שנטעה קק"ל בשנות ה-50 של המאה 
ה-20 מתוך כוונה להזין בפרי פרות מניבות חלב, 
מכסים שטחים נרחבים בפארק בריטניה, ביער בן 

שמן ובמקומות נוספים. 

חרוב מצוי

חרוב בנחל נוקד | צילום: בוני שינדמן

חמישה דברים שמעניין לדעת...  
מקצב הצמיחה של החרוב אינו מתאים לאקלים הים 	 

התיכוני. זהו מין עץ הבר היחיד בארץ שפורח בסתיו, 
בחודשים אוגוסט–נובמבר. עובדה זו תומכת בגישה 
הטוענת שאזור המוצא של החרוב אינו בחבל הים 

התיכוני.

החרוב הוא בדרך כלל עץ דו-ביתי, 	 
אך כנראה שלא תמיד. מלבד עצי זכר 
ועצי נקבה, אפשר לפגוש פה ושם גם 

עצים דו-מיניים, כלומר, עצים הנושאים 
תפרחות זכריות ונקביות באותו עץ. סרקו 

את הקוד לקריאה נוספת.

סרקו את הקוד לדף שיח הכולל את 	 
 סיפור חוני המעגל ועץ החרוב.

סרקו את הקוד להאזנה לשיר "יש לי 	 
אהוב בסיירת חרוב". מילים: חיים חפר, 

לחן: יאיר רוזנבלום, ביצוע: להקת פיקוד 
מרכז

סרקו את הקוד לצפייה בסרטון קצר על 	 
החרוב.

 תצפית החרובים בדרך נוף הילה-מנות |  צילום: כליל אדר

 הקליקו 
כאן

 הקליקו 
כאן

 הקליקו 
כאן

 הקליקו 
כאן

https://tinyurl.com/3fpu3h7c
https://tinyurl.com/2fv3595r
https://youtu.be/J4ERTg_UF2s
https://youtu.be/WMfnsKETm5k
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צילום: שרה גולד 

שלבי החיים השונים של העץ )פירות, פרחים, לבלוב הפצת זרעים( מוצגים כאן על ענף 
אחד לצורך המחשה בלבד. בטבע, השלבים השונים מתרחשים בזמנים שונים ונפרדים, 

בהתאם לעונות השנה, כפי שמפורט במידע על אודות העץ.

עצי ארץ ישראל חזרה לתוכן העניינים52

כליל החורש | צילום: אבי הירשפילד 

 Judas tree :שם באנגלית 
Cercis siliquastrum :שם מדעי 

ֻּבְֻרק شبرق ֹׁ שם בערבית: עַרּוס אֶלְ-עָ'אּבִה عروس الغابة, ש
Fabaceae  שם המשפחה: קטניות 

ִליל ַהחֶֹרֹש ְכּ

כליל החֹרש

קשה להחמיץ את היופי הוורוד והמתפרץ של 
כליל החורש הפורח בתחילת האביב. בין ראשוני 
העצים שמקיצים מתרדמת החורף, כליל החורש 

ממהר ולובש את שמלת הנשף האוורירית 
והמתוקה שלו, המקושטת באלפי פרחים 

פרפרניים עדינים ויפהפיים. אין כמוהו עץ ראוי 
לשמו – כליל השלמות וכליל היופי של החורש 

הארץ-ישראלי.

מי אני?
מקור השם במילה הערבית "כלילי", שמשמעותה ורוד-

אדום. גובהו של כליל החורש בינוני, והוא עץ נשיר חורף, 
שפריחתו מנצה באביב לפני צמיחת העלים החדשים. 
הגוון הוורוד-ארגמני של פרחיו וכמותם הגדולה על העץ 
בולטים למרחוק ומצדיקים את השם שניתן לו – כליל 
היופי של החורש. הוא גדל בחורש כעץ בעל גזע אחד 
או מספר גזעים, שצבע קליפתם הסדוקה והמחוספסת 

חום-אפור. עלי העץ הם עלים פשוטים דמויי לב. 

רוצים לשמוע מה יש לכליל החורש להגיד? סרקו:

הפרחים צומחים ישירות 
על הגזע ועל הענפים

פרח פרפרני 
בהגדלה

פירות 
)תרמילים(

עלה

עץ מוגן

 הקליקו 
כאן

https://did.li/YpElC


עצי ארץ ישראל 5455 כליל החֹרשחזרה לתוכן העניינים

מאין באתי?  
פרחי הכליל, שחלק מהם בוקעים ישירות מן הגזע ומן 
הענפים, מסגירים את מוצאו הטרופי של העץ. תפוצתו 
ים תיכונית, והוא גדל בר במקומות קרירים ולחים, 
בעיקר בצפון הארץ. העץ שייך למשפחת הקטניות, 
ומבנה פרחיו מזכיר את פרחי המשפחה הזו. הוא נפוץ 

בארצות המזרח התיכון ובמזרח הרחוק. 

יש לי פריחה  

פרחי כליל החורש הם פרחים פרפרניים, דו-מיניים 
)בעלי אבקנים ועמוד עלי(, לרוב בצבע ורוד עז, 
ולעיתים רחוקות בצבע לבן. הפרחים ערוכים על העץ 
באשכולות. הפריחה מתרחשת בשני מועדים: הפריחה 
העיקרית בחודשים פברואר–אפריל, עוד בטרם העץ 
מלבלב, והפריחה השנייה בסתיו )אם כי בעונה זו 
הפריחה כמעט בלתי נראית בשל העלים ובשל 
מיעוט הפרחים(. פרחי כליל החורש עתירי צוף מתוק, 
ומושכים אליהם דבורים וציפורים. גם טעמם של עלי 

הכותרת מתוק, והם אכילים גם עבור האדם. 

זרעים ופירות  
הפרי הוא תרמיל מוארך ופחוס, שאינו נפתח, בצבע 
חום-אדמדם. כל תרמיל מכיל זרעים רבים, ונותר זמן 
ממושך על העץ. רק רוחות חזקות גורמות לתרמילי 
כליל החורש לנשור מהעץ. עם התפרקות התרמיל 
הזרעים מופצים, ונובטים בקלות רבה. רביית העץ היא 
בעיקר מינית – הוא מתרבה באמצעות זרעים ולא 

באמצעות ייחורים.

אורך חיים ואורח חיים  
כליל החורש גדל ברוב חלקי הארץ פרט למדבר, והוא 
מעדיף מזג אוויר קריר. אורך חיי העץ אינו רב – עשרות 
שנים או פחות, מפני שהוא רגיש למזיקים הפוגעים 
בו, כמו סס הנמר המכרסם בגזעו ובענפיו ויכול להביא 
למותו. כליל החורש מתחדש מזרעים הנובטים בקלות.

 

חזרה למקורות  
כליל החורש אינו מוזכר במקורות היהודיים אולם נקשר 

לאגדות נוצריות שונות.

שימושון  
בגזע הכליל השתמשו בעבר לעבודות נגרות ולבניית 
ריהוט משובח. כיום כליל החורש משמש גם עץ נוי 
בגינון, ומפאר את הגן הודות ליפי פרחיו ולמראהו 

הציורי בעונת הפריחה.

הוא נשתל ביערות קק"ל ברחבי הארץ. 

טעם הפרחים מתוק-חמצמץ, וניתן להוסיף אותם 
לסלטים, לקשט בעזרתם מאכלים, לרקוח מהם ריבות 

ולהכין מהם פרחים מסוכרים ופרחים כבושים.  

פרחים על הגזע | צילום: שרה גולד

ארבעה דברים שמעניין לדעת...  
בעת הפריחה נמשכות לעץ דבורים רבות בשל שפע 	 

הצוף הנמצא בפרחים. העץ משמש גם מקור חשוב 
לתזונת הדבורים בעונה שאין בה עדיין מקורות צוף 

רבים נוספים. 

ברפואה העממית משתמשים העלים והפרחים של 	 
כליל החורש כתרופה לבעיות רבות ושונות: לטיפול 

בכבד ובטחול, כנגד נזלת כרונית ובעיות בדרכי 
הנשימה, לטיפול בצהבת ועוד.

על פי המסורת הנוצרית, יהודה איש קריות התאבד 	 
בתלייה על עץ כליל החורש, לאחר שהסגיר את 

ישוע )ישו(. מאז, העץ "אדום מבושה", ושמו העממי 
.)Judas Tree( "באנגלית הוא "עץ יהודה

מתכון לריבה טעימה מפרחי כליל החורש	 

תאנה בסטף | צילום: יעקב שקולניק

 תרמילי כליל החורש | צילום: שרה גולד

פרחים | צילום: שרה גולד

 הקליקו 
כאן

https://youtu.be/0332XqSnBIs
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צילום: שרה גולד 

שלבי החיים השונים של העץ )פירות, פרחים, לבלוב הפצת זרעים( מוצגים כאן על ענף 
אחד לצורך המחשה בלבד. בטבע, השלבים השונים מתרחשים בזמנים שונים ונפרדים, 

בהתאם לעונות השנה, כפי שמפורט במידע על אודות העץ.

עצי ארץ ישראל חזרה לתוכן העניינים56

ער אציל | צילום: יעקב שקולניק

True laurel, Sweetbay, Bay leaf  :שם באנגלית 
Laurus nobilis :שם מדעי 

שם בערבית: עַ'אר غار, עַ'וְַרַדה غوردة
Lauraceae  שם המשפחה: עריים 

ָער ָאִציל

ער אציל

מי אני?  
צמח ירוק-עד, רב-שנתי. הער האציל גדל כעץ קטן או 
כשיח, לעיתים בעל מספר גזעים. צבע צמרתו של העץ 
ירוק כהה, וצורתה אליפטית, צרה וצפופה. עלי הער 
כהים, ואורכם יכול להגיע עד 8 ס"מ. העלים פשוטים 
ומבריקים בחלק העליון, וכשממוללים אותם הם מפיצים 
ריח נעים. ער אציל הוא עץ דו-ביתי: על עץ ממין זכר 
פורחים פרחים זכריים שיש להם אבקנים בלבד, ועל 
עץ ממין נקבה פורחים פרחים נקביים שיהפכו לפירות 

ולזרעים )כמו בעץ החרוב(. 

רוצים לשמוע מה יש לער להגיד? סרקו:

היוונים הניחו על ראשי המנצחים זרים מעלי 
דפנה,  טבחים משתמשים בהם לתיבול, 

 והמטיילים בחורש מתבשמים מריחם הנעים – 
קבלו את הער אציל, המכונה גם עץ הדפנה. 

רוצים לדעת למה? המשיכו לקרוא!

פרחפרי

עלה

 הקליקו 
כאן

https://did.li/19sTY


עצי ארץ ישראל 5859 ער אצילחזרה לתוכן העניינים

מאין באתי?  
ער אציל הוא שריד של צמחייה טרופית הגדלה 
בארצות שלחופי הים התיכון והאיים הקנריים. הוא 
גדל בר בכרמל, בגליל המערבי, ברכס פקיעין, בגליל 
העליון, בחרמון, וגם בשומרון ובהרי יהודה. ער אציל  
גדל בארץ כבר אלפי שנים, והוא נפוץ בארצות שסביב 

הים התיכון. 

יש לי פריחה  

הפריחה מתרחשת בסוף החורף ובאביב, בין פברואר 
למאי. פרחי הער קטנים וריחניים  וצבעם לבנבן-
צהבהב. הפרחים מקובצים בתפרחות שמתפתחות 
בחיקי עלים או בקצות ענפים. בתפרחת פרחי הזכר 
פרחים רבים, ואילו בתפרחת פרחי הנקבה – מעטים. 

זרעים ופירות  
פרי הער האציל מזכיר זית שצבעו ירוק כהה שמשחיר 
עם ההבשלה. זהו בית גלעין דמוי ביצה שאורכו עד 17 
מ"מ, והוא מבשיל בסתיו. כמו פירות הזית, גם פירות 

הער מכילים שמן רב. 

אורך חיים ואורח חיים  
ער אציל גדל בחורש ים תיכוני לח בכרמל ובצפון. ניתן 
להרבות את הצמח מזרעים ומייחורים, ומגדלים אותו 
הרבה גם בגינות נוי. העץ מאריך שנים, חובב לחות אך 
רגיש לקרה. בחצרות כנסיות ניתן למצוא עצי ער אציל 

זקנים ומרשימים. 

חזרה למקורות   
מקור השם ער אציל הוא בתלמוד. "טרפא דערא" 
פירושו בארמית – עלי ער. העלים מוזכרים במסכת 
גיטין כתרופה לתולעי מעיים, שימוש מוכר וידוע 

ברפואה העממית עד היום. 

 הער מוזכר גם בתלמוד הבבלי. מקור השם העממי
"עץ הדפנה" מיוונית, וקשור לאגדה מן המיתולוגיה. 
היוונים האמינו שעלי הדפנה מגינים על האדם מפני 

כשפים, מחלות ושרפות.

שימושון  
עליו המיובשים של הער האציל משמשים תבלין חשוב 
במטבח – "עלי דפנה". הם משמשים לכבישת ירקות, 
לבישול מרק, דגים ובשר, להרחקת חרקים בזמן ייבוש 

תאנים ועוד. 

ברפואה העממית משתמשים בתוצרי הער האציל כנגד 
כאבים ראומטיים וכאבי פרקים, לריפוי מחלות עצבים, 

כטיפול בכאבי אוזניים, להרחקת טפילי מעיים ועוד.

עלי הער האציל ופירותיו משמשים להפקת שמן אתרי 
הידוע כבעל תכונות ממריצות ונרקוטיות, ומקובל 
בשימוש וטרינרי. כמו כן, הוא משמש בתעשיות 

הקוסמטיקה והסבון.  

צילום: חנן ישכר

עלים ופרחים | צילום: שרה גולד

חמישה דברים שמעניין לדעת...  
הער האציל נחשב לאחד מארבעת המינים אצל 	 

השומרונים. אנו רגילים לזהות את "ענף עץ עבות" 
מארבעת המינים עם ההדס המצוי, אך השומרונים 

מזהים אותו עם הער האציל, ומלקטים אותו בחורשי 
הצפון.

המיתולוגיה היוונית מספרת על האל אפולו, אל 	 
השמש, שהתאהב בדפנה, נימפת היער. דפנה לא 
הייתה מעוניינת בו ובחיזוריו, אך הוא רדף אחריה. 

כאשר אחז בה, היא קראה לאביה, אל הנהר פנאוס, 
שיעזור לה. אל הנהר הפך אותה לעץ הדפנה, ובכך 

הציל אותה מהחיזורים  הלא רצויים של אפולו.

היוונים והרומאים ייחסו לעץ הדפנה סגולות של כוח 	 
וכישוף, כנראה בגלל התכונות הנרקוטיות שלו, והעץ 

מזוהה עם אפולו אל השמש.

זר מעלי דפנה מסמל מן העת העתיקה ועד היום 	 
ניצחון ותהילה. את המנצחים היוונים בעיר דלפי 

נהגו לעטר בזרי דפנה על הישגים בתחומי המוזיקה, 
השירה, הציור, הפיסול והאתלטיקה.

הפסל האיטלקי המפורסם ג'ובאני לורנצו 	 
ברניני פיסל פסל מרגש של  אפולו ודפנה 

ברגע המטמורפוזה, כאשר נימפת היער 
הופכת לעץ הדפנה. הפסל מוצג בווילה 

בורגזה ברומא. סרקו כדי לצפות בתמונתו.

 צילום: שקולניק

 הקליקו 
כאן

https://bit.ly/3P5mJZN
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שקמה בחולות אשדוד | צילום: חנן ישכר

 Sycomore :שם באנגלית
Ficus sycomorus :שם מדעי

שם בערבית: ג'ּומֵייז جميز
 Moraceae  שם המשפחה: תותיים

ְקָמה ִפיקִוס ַהִשֹ

פיקוס השקמה

מי אני?  
עץ בעל גזע רחב היקף ומסתעף, בעל צמרת עגולה. 
במולדתו החמה, אפריקה, הוא ירוק-עד. בארץ הוא 
לפעמים נשיר ולפעמים לא. העלה נוקשה, ריחני, שעיר 
במקצת, מבריק בצידו התחתון, ומפריש מיץ חלבי 

כאשר פוצעים אותו.

רוצים לשמוע מה יש לשקמה להגיד? סרקו:

"כן זהו, כן זהו, זה גן השקמים". אין כמו 
השקמים כדי לסמל נוסטלגיה, ימים רחוקים 

וקסומים שהיו, בנוף המשתרע והפרוע שלהן, 
בפירות האדומים נוטפי העסיס המושכים 

עטלפים רעבים. גם בעיצומו של יום הן לוקחות 
אותנו במנהרת זמן ירוקה ושופעת צל לימים 

אחרים.

פגה

גזע

 הקליקו 
כאן

https://tinyurl.com/mtyhkkrp
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מאין באתי?  
מוצא הִשקמה במזרח אפריקה, שם גדלים העצים ליד 
אפיקי נחלים או מי תהום, ומהווים מרכיב מוכר בנופי 
הסוואנות. עצי השקמה הובאו כנראה לראשונה ארצה 
לפני 6,500 שנה. כל השקמים הגדלות בארץ ניטעו על 
ידי האדם. בעשרות השנים האחרונות התמעטו עצי 
השקמה בארץ, פריים כמעט שאינו נאכל, ורבים מהם 

נעקרו. 

יש לי פריחה  

לעץ הִשקמה הגדל בישראל יש מחזורים אחדים 
של פריחה באותה שנה. תפרחת השקמה כדורית 
ואופיינית לסוגי הפיקוס השונים, שגם התאנה 
משתייכת אליהם. גם צורת הפרי דומה לזו של התאנה, 
והוא מכונה פגה. עץ הִשקמה הוא חד-ביתי וחד-מיני. 
על עץ אחד יש תפרחות )פגות( שיש בהן גם פרחים 

נקביים וגם פרחים זכריים.

זרעים ופירות  
פירות השקמה )פגות( גדלים ישירות על הגזע )ולא 
על הענפים( בקבוצות צפופות. כאשר הם מבשילים, 
בסוף הקיץ, צבעם הופך לוורוד. השקמה זקוקה 
לצרעה מיוחדת שתאביק אותה. מאחר שהצרעה 
אינה חיה בישראל, מתפתחות פגות השקמה לפירות 
בלתי מופרים ונטולי זרעים. אפשר "לעודד" את הפרי 

להבשיל למאכל על ידי ניקוב הפגה. 

אורך חיים ואורח חיים  
השקמה אינה יכולה להתרבות בארץ ולייצר זרעים, 
ולכן ריבויה נעשה רק על ידי ייחורים )חלקים של ענף 
שנלקחים מהצמח ונשתלים באדמה במטרה שיצמח 
מהם צמח חדש(. עצי השקמה מאריכים ימים, אך אין 
לדעת את גילם המדויק, כי הם אינם יוצרים טבעות 

שנתיות סדורות.

חזרה למקורות  
נראה כי בימי התנ"ך והמשנה היה העץ נפוץ בארץ:

לַ ִם כֲָּאבָנִים  ן ַהֶמּלֶךְ ֶאת ַהּכֶֶסף בִּירּוָשׁ  " וַיִֵּתּ
ֵפלָה לָרֹב"  ר-בְַּשׁ ְקִמים אֲֶשׁ  וְֵאת ָהֲאָרזִים נַָתן כִַּשׁ

)מלכים א', י', כ"ז(.

עמוס הנביא היה בולס שקמים במקצועו: 
"לֹא-נָבִיא ָאנֹכִי וְלֹא בֶן-נָבִיא ָאנֹכִי כִּי-בֹוֵקר ָאנֹכִי 

ְקִמים"  ּובֹולֵס ִשׁ
)עמוס, ז', י"ד(. 

שימושון  
השימוש העיקרי בעץ השקמה היה לצורך בנייה. 
עצת השקמה אינה סופגת לחות והיא עמידה כנגד 
ריקבון, לכן נהגו המצרים להשתמש בה לבניית ארונות 
החנוטים, עגלות ועוד. בארץ נמצאו דלתות של בית 
כנסת קדום מעץ שקמה, ורבים מחלקי העץ שנמצאו 

במצדה עשויים מעץ זה.

בעבר נאכלו פירות השקמה, אך הם נחשבו לפרי ירוד, 
המתאים לעניים. 

פרי השקמה | צילום: יורם גולדרינג

פיקוס השקמה

ארבעה דברים שמעניין לדעת...  
הפועל ּבֹולֵס הוא מילה יחידאית בתנ"ך, ולכן אפשר 	 

רק לשער את משמעותו. הסברה הרווחת מייחסת 
את הפעולה לפציעת פירות השקמה כדי לזרז את 

הבשלתם. במשנה קראו לפעולת הבליסה גם בשם 
"סטף".

מטעי השקמים אפיינו את אזור השפלה 	 
עד שנות ה-30 של המאה ה-20. 

מאבקים רבים התנהלו נגד יוזמות של 
עיריית תל אביב לכריתת עצי השקמים, 

שעלו שוב ושוב על הפרק כחלק 
מההתפתחות העירונית. סרקו כדי 

לצפות בסרטון קצר על הנושא. 

במרכזו של סמל העיר חולון נמצא עץ 	 
שקמה שעולה מן החולות. סרקו וצפו 
בסרטון העתקת עץ השקמה העתיק 
מתוואי הרכבת בחולון לביתו החדש. 
קק"ל הייתה שותפה להעתקת העץ. 

סרקו את הקוד והאזינו לשיר "גן 	 
השקמים". מילים: יצחק יצחקי, לחן: 

יוחנן זראי, ביצוע: אריק סיני

שקמה שניצלה מכריתה בצומת מסמיה | צילום: ארכיון הצילומים של קק"ל

 הקליקו 
כאן

 הקליקו 
כאן

 הקליקו 
כאן

חזרה לתוכן העניינים

https://youtu.be/5DpAXQtHnOc
https://youtu.be/Wxoq6EUXIuY
https://youtu.be/9rtaQME25So
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מטע תאנים בהרי יהודה | צילום: ארכיון הצילומים של קק"ל

 Fig :שם באנגלית
 Ficus carica :שם מדעי

שם בערבית: ִתין تين
 Moraceae  שם המשפחה: תותיים

ֵאָנה  ִפיקִוס ַהְתּ

פיקוס התאנה

רוצים לשמוע מה יש לתאנה להגיד? סרקו:

מי אני?   
עץ בגובה בינוני-גבוה, נשיר חורף, נופו רחב והוא מעניק 
צל רב. העלים גדולים דמויי כף יד ושסועים לשלוש עד 
חמש אונות. כשפוצעים אותם ניגר מהם נוזל חלבי דביק 
ומר. הפירות ירוקים או סגולים, והבשלתם נמשכת כל 

הקיץ.

עץ הדעת בעל הפרי המתוק והמפתה, שעליו 
הרחבים נועדו לכסות על כל הסודות – זו אולי 

התמונה הראשונה שרואה בעיני רוחו מי שפוגש 
תאנה בשדה בימות הקיץ. ואולי הוא מחפש 

דווקא את המעיין או את מקור המים הסמוך, כי 
ידוע לכול שהתאנים חובבות רטיבות ואוהבות 
מעיינות. כך או כך, מעטים הם אלה שיתאפקו 

ולא יעבירו מבט על העץ כדי לחפש אחר תאנה 
דבשית ועסיסית, סגולה או ירוקה. 

פגה )פרי(

חתך בפגה

פרחים וזרעים

 הקליקו 
כאן

חזרה לתוכן העניינים

https://tinyurl.com/y8pskm6b
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מאין באתי?  
מקורם של עצי התאנה מהרי איראן, עיראק וטורקיה. 
מקובל להניח שהתאנה בויתה במזרח הקרוב כבר 
לפני יותר מ-11,000 שנים. בישראל גדלים עצי תאנה 
כמעט בכל מקום, מלבד באזור הערבה. בעבר היו מטעי 

תאנים רבים בארץ.

יש לי פריחה  

תפרחת התאנה קרויה פגה. היא בעלת מבנה מיוחד 
במינו: מצעית )בסיס הפרח( קעורה, דמוית כד חלול, 
והפרחים נמצאים על שטחו הפנימי של "הכד". פי 
הפגה סגור בקשקשים. ההאבקה מתבצעת על ידי 
צרעות מיוחדות, הצִרפגיות )צרעות פיקוס התאנה(, 
החודרות לתוך הפגה. הצִרפגיות מקיימות סימביוזה 
הן מטילות בחלק  )יחסי הדדיות( עם התאנה. 
מהפרחים ביצים שמהן מתפתחות צרעות צעירות, 
ומאביקות את הפרחים האחרים המייצרים זרעים. 

צורת האבקה זאת מיוחדת למינים בסוג פיקוס.

זרעים ופירות  
לאחר הטלת הביצים וההאבקה הפגה גדלה ומבשילה 
לפרי תאנה הראוי למאכל. ישנם זני תאנה מודרניים 
המבשילים ללא צורך בהפריה. הם לא ייצרו זרעים, 

אולם יהיו ראויים למאכל. קטיף התאנה קרוי ארייה. 

אורך חיים ואורח חיים  
עצי תאנה חיים עשרות שנים. הם יכולים להתחדש 
מבית השורשים לאחר כריתה או שרפה. זרעי התאנה 
מופצים על ידי ציפורים האוכלות את הפגות. הזרעים 
נובטים בקלות, ולכן ניתן למצוא עצי תאנה צומחים בר 
לצידי מעיינות, בבורות מים עתיקים ובבוסתנים עזובים, 
ופירותיהם מתוקים ואכילים. קל להרבות את התאנה 
מייחורים )חלקים של ענף הנלקחים מהצמח ונשתלים 

באדמה במטרה שיצמח מהם צמח חדש(. 

חזרה למקורות  
התאנה היא אחד משבעת המינים, שבהם השתבחה 

הארץ.

היא העץ הראשון הנזכר במקרא בשמו, בסיפור על 
אדם חווה: 

נֵיֶהם וַּיְֵדעּו כִּי ֵעיֻרִמּם ֵהם וַיְִּתְפּרּו  ָפַּקְחנָה ֵעינֵי ְשׁ "וִַתּ
ֲעלֵה ְתֵאנָה וַיֲַּעׂשּו לֶָהם ֲחגֺרֹת" 

)בראשית, ג', ז'(. 

הישיבה תחת התאנה היא סמל לחיי שלווה ומכאן 
גפנו ותחת תאנתו: הביטוי הנפוץ – איש תחת 

"ִּתְקְראּו ִאיׁש לְֵרֵעהּו ֶאל-ַּתַחת ּגֶֶפן וְֶאל-ַּתַחת 
ְּתֵאנָה"

)זכריה, ג', י'(. 

שימושון  
הפרי נאכל טרי או מיובש )דבלים(. הדבלים נשמרות 
זמן ממושך הרבה יותר מאשר הפרי הטרי, שחיי המדף 
שלו קצרים. ברפואה העממית משתמשים בתאנה 
לטיפול במגוון מחלות. בעת העתיקה השתמשו בשרף 
תאנה, המכיל אנזים שגורם לחלב להתגבש, לצורך 

ייצור גבינה.

פגות | צילום: שרה גולד

פיקוס התאנה

ארבעה דברים שמעניין לדעת...  
 יש בעברית ביטויים ומושגים רבים הקשורים לתאנה: 	 

 ארייה – קטיף תאנים 
 גרוגרת – תאנה מיובשת

 ְדּבֵלָה – גוש תאנים מיובשות שדבוקות זו לזו 
 צֶֶמל – תאנה בשלה

 ביכורה – פרי שהקדים להבשיל
 פגה – פרח התאנה או פרי בוסר

קיץ – תאנה שהבשילה או איסוף תאנים

הביטוי: "עלה תאנה" מתאר כיסוי או הסוואה, בדרך 	 
כלל בקונוטציה שלילית. 

התאנה עשירה בסידן )בכמות המקבילה לאגוזים 	 
ולגבינה(, בברזל ובנחושת )בכמויות העולות על פירות 

אחרים(.

סרקו את הקוד כדי להאזין לשיר "אין 	 
ענבים בגפן". מילים: נתן זך, לחן: אילן 

וירצברג, ביצוע: יוסי בנאי

תאנה בסטף | צילום: יעקב שקולניק

 צילום: אבי הירשפילד

עצי תאנה בסטף | צילום: יעקב שקולניק

 הקליקו 
כאן

חזרה לתוכן העניינים

https://youtu.be/S8O9LfoEZH0
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עץ קטלב | צילום: אבי הירשפילד 

Eastern strawberry tree :שם באנגלית 
Arbutus andrachne :שם מדעי 

 שם בערבית: ָקָטלָּב قطلب, ָקאִתל قاتل
Ericaceae  שם המשפחה: אברשיים

ְקָטָלב ָמצי  

קָטלב מצוי

מי אני?  
עץ ירוק-עד )או נשיר חלקית בקיץ(, שמתבלט בקליפת 
הגזע האדומה והבוהקת שלו. לקטלב גזע יחיד או 
מספר גזעים מפותלים. קליפת הגזע מתקלפת מדי 
שנה בתלתלים ציוריים, ואז מתגלה תחתיה קליפה 
חדשה, שצבעה תחילה ירוק-חום. גובה העץ בינוני-

נמוך. העלים אליפטיים, קירחים וגדולים. צבעם ירוק 
כהה, והם נישאים על פטוטרת קצרה. 

רוצים לשמוע מה יש לקטלב להגיד? סרקו:

הקטלב תמיד בולט בין עצי החורש: בין אם 
הוא פורח, בין אם מלבלב, בין אם הוא שופע 
אשכולות פרי אדום ומחוספס – תמיד יימשך 

אליו המבט, תמיד תישלח אליו יד סקרנית 
לליטוף. הרי אין לטעות בגזעו האדום, הָחלק 

והקטיפתי, שתלתלי הקליפה העדינים שלו 
נושרים על האדמה. 

פרח בצורת 
כד הפוך

אשכול פרחיםפירותפירות בהגדלה

גזע עם קליפה 
מתקלפת 

 הקליקו 
כאן

https://did.li/lkVw5


עצי ארץ ישראל 7071 קָטלב מצויחזרה לתוכן העניינים

מאין באתי?  
מוצאו של הקטלב במזרח אגן הים התיכון. הוא 
הנציג היחיד בארץ ישראל של משפחת האברשיים, 
שמשתייכים אליה גם פירות יער נוספים, כדוגמת 

האוכמניות.

יש לי פריחה  

הפריחה השופעת של הקטלב מתרחשת באביב. 
פרחי הקטלב ערוכים באשכולות דלילים, שצבעם לבן-
צהבהב. צורת הפרח מיוחדת: כד נפוח בעל פתח צר, 
התלוי כשפתחו מטה, ומפריש צוף נוזלי מהול. הפרחים 
מושכים זבובי רחף ודבורים שבאים בהמוניהם ליהנות 
מהם. כאשר החרקים מחפשים את דרכם כדי לצאת 
מפתחו הצר של הפרח, הם נתקלים בדפנות ה"כד", 
נוגעים שוב ושוב באבקנים, וכך נצמדת אליהם אבקה 

רבה. 

זרעים ופירות  
פרי הקטלב מבשיל בסתיו. הפרי בצורת כדור אדום 
בקוטר סנטימטר, המכוסה גבשושיות עדינות. הוא 
מלא זרעים קשים, אולם טעים לאכילה עם הבשלתו. 
כשהפרי מבשיל צבעו האדום מתכהה וכמעט משחיר, 
והוא הופך רך למגע. ציפורים שאוכלות את הפרי 
מפיצות את הזרעים. פירות הקטלב, שצבעם האדום 
וגבשושיותיהם מזכירים תות, הם שנתנו לו את שמו 
האנגלי Eastern Strawberry tree שפירושו "עץ 

התות המזרחי".

אורך חיים ואורח חיים  
הקטלב גדל בקרקעות דלות בחמצן )אל-אווירניות(, 
והוא מצליח בכך כנראה בזכות סימביוזה עם פטריות 
שורש – תופעה הנקראת מיקוריזה. הוא גדל בחורש 
ים תיכוני בקרקעות חוואר וקירטון בלבד, בצפון הארץ 
ובמרכזה. הקטלב נפוץ בעיקר בגליל, בכרמל ובשומרון. 
הוא עץ חזק מאוד ועמיד כנגד ריקבון, ובשל תכונה זו 
נכרת בעבר יותר מכל עץ חורש אחר. קשה לטפחו 
בגינות נוי, ואף כי נערכו ניסיונות רבים, נרשמו מעט 

הצלחות בגידולו כעץ תרבותי.

יש הסוברים כי כאשר מעתיקים קטלב ממקומו למקום 
גידול חדש, צריך לקחת איתו חלק מהאדמה המקורית 
שבה צמח, כדי להביא את הפטריות הסימביוטיות שלו 

יחד עם גוש השורשים והאדמה.

 

חזרה למקורות  
הקטלב אינו מוזכר במקורות, ולמרות זאת ברור כי גדל 
בארץ גם בתקופות קדומות. ייתכן שהיה נדיר יחסית, 
מכיוון שהרבו לכרות אותו. הרמב"ם מתייחס לקטלב 
בספר הרפואות שכתב, ומסביר מדוע שם הצמח 
הוא "הורג אביו" )קטל-אב(. בין השאר הוא המליץ 
להשתמש בחומרים המופקים מהעץ כדי לנטרל ארס 

מבעלי חיים ארסיים, כמו נחשים.   

שימושון  
עצת הקטלב קשה ועמידה בפני ריקבון, ולכן שימשה 
להכנת מחרשות, ידיות של כלי עבודה וקערות עץ, וכן 

לקירוי גגות.  

עלי העץ וקליפתו שימשו בעבר כחומר בירוס )ריכוך 
עורות(, מפני שהם מכילים כמות רבה של ָטנינים 
)בעברית – עַפצָנים; חומרים שנקשרים לחלבון שבעור 

ומרככים אותו(.

ברפואה עממית שימשו כל חלקי העץ נגד כאב בטן 
ועצירות, לריפוי מערכת השתן וכנגד פגעי עור. 

מחקרים הוכיחו כי נמצאים בעץ חומרים מחטאים.

את הפרי הבשל )אדום כהה עד שחור ורך למגע( 
אוכלים טרי, וניתן גם להכין ממנו יינות, ליקרים, מיני 
ברנדי וריבות. הפרי בריא למאכל, הוא מכיל פוליפנולים, 
אנתוציאנינים ומינרלים שונים: אבץ, ברזל, מגנזיום, סידן 

ואשלגן, המנטרלים יונים חופשיים ומונעים סרטן. 
עלים ופריחה | צילום: שרה גולד

שישה דברים שמעניין לדעת...  
המקור לשמו: קטלב, הוא צירוף של 	 

המילים "קטל – אב". אחת האגדות 
מספרת כיצד האדימה קליפתו של העץ 
מדמו של אב שנקטל בידי בנו. לפי אחד 

הסיפורים,  במקום מותו של אבשלום 
שמרד בדוד אביו, עלה וצמח עץ משונה 

שכולו אדום כדם, הוא הקטלב. לשמו 
של הקטלב נקשרו אגדות רבות נוספות. 

 חפשו אותן. 
סרקו את הקוד כדי להאזין לאגדה 

בחרוזים על הקטלב.

הקטלב נחשב קדוש ונערץ בעולם העתיק, ומכאן 	 
האמונה שהוא מגרש שדים ומשמש קמע כנגד עין 

הרע. 

המשורר הרומי הורציוס כתב כי בטלנים אוהבים 	 
לשבת בצל הקטלב. 

כריתת קטלב מצוי נאסרה בישראל לפי פקודת 	 
היערות המנדטורית משנת 1926. לאחר שהוקצו 

שמורות טבע באזור ים תיכוני, והכריתה צומצמה, 
החל הקטלב מתאושש וגדל במקומות העונים 

לדרישותיו המיוחדות.

שמו של נחל קטלב שבהרי ירושלים, 	 
הוא על שם הקטלבים הרבים הגדלים 

 באפיקו, שם גם נובע "עין קטלב". 
סרקו את הקוד כדי לצפות בהזמנה 

לטיול בנחל קטלב.

 ציפורים אוהבות מאוד את פירות 	 
הקטלב הבשלים, ומסייעות להפצתו. 

סרקו את הקוד כדי לצפות בסרטון 
המראה זאת.

צילום: חנן ישכר

 הקליקו 
כאן

 הקליקו 
כאן

 הקליקו 
כאן

https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA&action=edit&redlink=1
https://youtu.be/MFz0Gk0JDlE
https://youtu.be/3AqILFqan6Y
https://youtu.be/psLSN8WusBk
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שלבי החיים השונים של העץ )פירות, פרחים, לבלוב הפצת זרעים( מוצגים כאן על ענף 
אחד לצורך המחשה בלבד. בטבע, השלבים השונים מתרחשים בזמנים שונים ונפרדים, 

בהתאם לעונות השנה, כפי שמפורט במידע על אודות העץ.

עצי ארץ ישראל חזרה לתוכן העניינים72

עץ רימון | צילום: רונית סבירסקי 

 Pomegranate :שם באנגלית
 Punica granatum :שם מדעי

שם בערבית : רומאן رمان
Lythraceae  שם המשפחה: כופריים

ִרִמן ָמצִוי 

ִרמון מצוי

מי אני?  
עץ נמוך ונשיר, שקצות ענפיו דוקרניים. הלבלוב האדום, 
צבע השלכת הצהוב, הפרחים והפירות האופייניים 
מייחדים את העץ ומבליטים אותו בנוף. פרחי הרימון 
אדומים בוהקים, גדולים, ובראשם "כתר" אופייני. העלים 

צרים, מוארכים ומבריקים. 

רוצים לשמוע מה יש לרימון להגיד? סרקו:

לא קשה לדמיין את פירותיו האדומים של 
הרימון מעטרים את בית המקדש. אומנם הוא 

נראה כמו שיח מרובה גזעים יותר מאשר כעץ, 
אולם הרימון מייפה ומקשט כל בוסתן שהוא 

צומח בו, וגרגריו הזוהרים, המתוקים והאדומים 
הם סמל ליופי הטבע, לשפע ולמתיקות. 

זרעים

פרח פתוח פרי

עלי גביע

 הקליקו 
כאן

https://tinyurl.com/2cmxy9dz


עצי ארץ ישראל 7475 חזרה לתוכן העניינים

מאין באתי?  
מוצא הרימון מפרס. עץ הרימון נפוץ בכל ארצות הים 
התיכון כגידול תרבותי מזה כ-4,000 שנה. מרבים 

למצוא אותו בגינות נוי, בבוסתנים נטושים ובמטעים.

יש לי פריחה  

פרחי הרימון מלבלבים באביב באדום, ופורחים 
בראשית הקיץ )אפריל–מאי(. הפרח דו-מיני )האבקנים 
הזכריים והצלקת הנקבית נמצאים באותו הפרח(. עלי 
הגביע של הפרח נשארים על הפרי והופכים ל"כתר" 
הרימון. עלי הכותרת אדומים, עדינים ומקומטים. לפרח 
הרימון אבקנים רבים ושפע של אבקה המושכת 

חרקים מאביקים, כגון דבורים. 

זרעים ופירות  
הפרי, המבשיל בסוף הקיץ, גדול ועגול, ומכיל מאות 
זרעים בעלי ציפה עסיסית ומתוקה. פעולת חילוץ 

הגרגרים מהקליפה ומהקרומים מכונה "פריטה".

אורך חיים ואורח חיים  
עצי רימון מתחדשים היטב אחרי כריתה או שרפה, והם 
עשויים לגדול במשך עשרות שנים. רימונים מתרבים 
על ידי ייחורים )חלקים של ענף הנלקחים מהצמח 
ונשתלים באדמה במטרה שיצמח מהם צמח חדש( 

וגם מזרעים.

חזרה למקורות   
הרימון מופיע פעמים רבות במקורותינו. הוא נמנה 
על שבעת המינים שהארץ בורכה בהם, ומסמל יופי, 
אהבה, שפע, חוכמה ופריון. הרימון "מככב" בשיר 

השירים:
נִי ִשְׂפתֹוַתיִךְ ּוִמְדבֵָּרךְ נָאוֶה   "כְּחּוט הַָשּׁ

כְֶּפלַח ָהִרּמֹון ַרָקֵּתךְ ִמבַַּעד לְצַָמֵּתךְ"
)שיר השירים, ד', ג'(. 

כשרצו לתאר את יופיו של רבי יוחנן, השתמשו בתיאור 
הציורי הבא:

"הרוצה לראות יופיו של ר' יוחנן, יביא כוס של כסף 
צרוף וימלאנו גרעינים של רימון אדום, ויעטר ּכליל 
של ורד אדום על פיו, ויניחנו בין חמה לצל – ואותו 

זוהר מעין יופיו של ר' יוחנן הוא"
)תלמוד בבלי, בבא מציעא פ"ד, ע"א(.

שימושון  
הרימון משמש למאכל, להכנת יינות וכן בתעשיית 
היופי והקוסמטיקה. הוא מופיע בפסיפסים, במטבעות, 
בשירים וביצירות אומנות. מספר גרעיני הרימון אינו 
קבוע, ומשתנה מפרי פרי. בראש השנה נהוג לאכול 
גרגרי רימון כסמל לתרי"ג המצוות שיש לקיים, ומאחלים 
"שירבו זכויותינו כרימון". תרי"ג בגימטריה שווה 613, 
מספר הקרוב למספר הממוצע של זרעים בפרי הרימון. 
בעבר נהגו להשתמש בחומרים שהופקו מקליפתו של 

הרימון למרפא, בתעשיית עיבוד עורות ובצביעה. 

 צילום: אבי הירשפילד

צילום: אבינועם ניסים

ִרמון מצוי

חמישה דברים שמעניין לדעת...  
ברוב הפירות אנו אוכלים את הקליפה והציפה ולא 	 

אוכלים את הזרעים, וברימון מסירים את הקליפה 
והציפה ואוכלים את הזרעים.

לפרי הרימון חיים ארוכים במיוחד לאחר הקטיף – 	 
הוא נשמר ללא קירור למשך למעלה מחודש ימים. 

זו הסיבה שכבר בעת העתיקה הוא היה פרי חשוב 
ונסחר: פפירוס מימי רעמסס השלישי מעיד על יבוא 
רימונים למצרים מארץ ישראל במאה ה-12 לפנה"ס. 

פרי הרימון נחשב למזון-על )"סופר-פוד"(. במחקרים 	 
נמצא שבפריו ובקליפתו יש חומרים בעלי תכונות 

רפואיות וקוסמטיות בעלות ערך רב: הם יוצרים נוגדי 
סרטן ונוגדי ִחמצון, מגינים על הלב ועל לחץ הדם, 

מאיטים תהליכי הזדקנות ועוד.

סרקו את הקוד והאזינו לשיר "עץ 	 
הרימון נתן ריחו". מילים: יעקב אורלנד, 

 לחן: ידידה אדמון, ביצוע: אריק לביא.
מצאו אי התאמות ושגיאות בשיר תוך 

כדי האזנה: האם הרימון הוא עץ או 
שיח? האם יש לו ריח? האם הוא גדל 

באזור ים המלח?

הביטוי "מלא כרימון" מייצג אדם בעל ערכים, עשיר 	 
בתוכן ובקיא בתורה. 

 צילום: שרה גולד

 הקליקו 
כאן

https://youtu.be/P-hX0lWE8_I
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עצי ארץ ישראל 76

שיטה בערבה | צילום: חנן ישכר 

 Acacia :שם באנגלית
Acacia raddiana :שם מדעי

שם בערבית: סיאל سيال
 Mimosaceae )שם המשפחה: שיטיים )מימוסיים

ה ְסִליָלִנית ִֹשָטּ

ִשטה סלילנית

שלבי החיים השונים של העץ )פירות, פרחים, לבלוב הפצת זרעים( מוצגים כאן על ענף 
אחד לצורך המחשה בלבד. בטבע, השלבים השונים מתרחשים בזמנים שונים ונפרדים, 

בהתאם לעונות השנה, כפי שמפורט במידע על אודות העץ.

רוצים לשמוע מה יש לשיטה להגיד? סרקו:

מי אני?  
עץ מדברי נמוך וקוצני מאוד, שצורתו דומה למטרייה. 
לשיטה גזע בודד שמסתעף בגובה 1–3 מטר לצמרת 
רחבה ושטוחה. העלים קירחים ומנוצים פעמיים – 
בבסיס כל עלה יש שני קוצים חדים מאוד. עצי השיטה 
אופייניים לנוף המדבר, והם גדלים בדרך כלל בוואדיות 

ובערוצי נחלים. 

מרחוק, שיטה יכולה להיות כמו קפיצה 
לאפריקה. אם נצמצם את העיניים אולי נוכל 

 לדמיין לרגע להקת אריות שנחה בצילה. 
כיום כבר אין אריות בישראל, אבל גם כאן, כמו 

בסוואנה האפריקאית, עולם שלם מסתתר 
מתחת לכל אחד מהעצים המיוחדים האלה, 

בתוכם וסביבם. במבצע "אמץ שיטה" נרתמה 
קק"ל להשיב לנוף את השיטים שהחלו להיעלם, 

בין היתר עקב פעילות האדם באזור.

פריחהפרח סגור קוץ

פרי

 הקליקו 
כאן

חזרה לתוכן העניינים

https://tinyurl.com/5fujdw29


עצי ארץ ישראל 7879

מאין באתי?  
מוצא השיטה הסלילנית במזרח אפריקה, והיא נפוצה 
גם בחצי האי ערב ובירדן. בישראל היא גדלה בנגב 
הצפוני, במדבר יהודה ובערבה, ומגיעה צפונה עד 
יריחו, שם היא שכיחה בנחלי אכזב ויוצרת נוף דמוי 
סוואנה. ישנם בארץ מספר מיני שיטה, שכולם ממוצא 
טרופי וכולם אוהבים אקלים חם. פרט להם נפוצות 
כמה שיטים אוסטרליות שהובאו למטרות ייעור שטחי 
חולות והפכו לצמחים פולשים )למשל שיטה כחלחלה(.

יש לי פריחה  

בקיץ עומדות השיטים בשלכת חלקית או מלאה, 
תלוי במידת היובש באזור. בסתיו ובאביב העצים 
מלבלבים ופורחים, כי יש לשיטים בארץ שתי עונות 
פריחה. הפרחים זעירים ומרוכזים בתפרחות כדוריות, 
ואבקניהם הארוכים נותנים לתפרחת את צבעה הלבן. 

זרעים ופירות  
פרי השיטה הוא תרמיל ארוך ומסולסל פעמיים )מכאן 
שם העץ(. הוא מבשיל בתחילת הקיץ, ויש בתוכו מספר 

זרעים. 

אורך חיים ואורח חיים  
ריבוי השיטה נעשה באמצעות זרעים. הצבי הארץ-
ישראלי, האוכל את תרמילי העץ, מסייע באמצעות 
תהליך העיכול שלו לזירוז הנביטה. זרעים שלא עברו 
דרך מערכת העיכול של הצבי עשויים להישמר בקרקע 
במשך שנים רבות ורק אז ינבטו. עץ השיטה מעמיק 
שורשים, ומנצל מאגרי מים שצמחים אחרים אינם 
יכולים להתחרות עליהם. זו אחת הסיבות שבגללן הוא 
נפגע משאיבת מים ממאגרים תת-קרקעיים על ידי 
האדם, ומעבודות כרייה שנעשות במרחק ממנו, מאחר 

ששורשיו מתפרשים למרחק רב.

שיטה סלילנית שגובהה כ-9 מטרים ליד רהט | צילום: חנן ישכר

חזרה למקורות   
עצי שיטה נזכרים בתנ"ך מספר פעמים. הם שימשו 
את בני ישראל לבניית המשכן וכליו )לפי דעת פרשנים 

מדובר בשיטה מלבינה שענפיה ארוכים(:
כָּן ֲעצֵי ִׁשִּטים עְֹמִדים"  ים לִַמְּשׁ "וְָעִשׂיָת ֶאת-ַהְקָרִשׁ

)שמות, כ"ו, ט"ו(. 

בחזון המדבר המוריק בארץ שמתאר הנביא ישעיהו, 
נזכרת השיטה: 

ֶמן  ָטּה וַהֲַדס וְֵעץ ָשׁ ן בִַּמְּדבָּר ֶאֶרז ִשׁ  ֶאֵתּ
ְדָהר ּוְתַאּׁשּור יְַחָדּו" ָאִשׂים בֲָּעָרבָה בְּרוֹׁש ִתּ

)ישעיהו, מ"א, י"ט(.

שימושון  
עצי השיטה מספקים צל ומזון לבעלי החיים בנגב. 
הגמל, העז והצבי הם הניזונים העיקריים מהעלים 
ומהפירות, והציפורים מקננות בו. העצים מספקים 
לבדואים עצה לבנייה ולהסקה. העלווה הצעירה, 
הפריחה ותרמילי הפירות משמשים מספוא משובח 
לצאן. שרף העץ משמש דבק לשימוש תעשייתי 

וביתי וכן למרפא. 

ִשטה סלילנית

פרי השיטה הסלילנית | צילום: שרה גולד

צילום: שרה גולד

שלושה דברים שמעניין לדעת...  
עץ השיטה מהווה בסיס למערכת 	 

אקולוגית שלמה, הכוללת צמחים ובעלי 
חיים רבים. סרקו את הקוד לקריאה 

נוספת בנושא.

סרקו את הקוד לצפייה בסרטון על 	 
מבצע "אמץ שיטה" שמובילה קק"ל 

להשבת השיטים לערבה.

סרקו את הקוד והאזינו לשיר "על ענפי 	 
שיטה". מילים: נתן יונתן, לחן: לא ידוע, 

ביצוע: האחים והאחיות

 

 הקליקו 
כאן

 הקליקו 
כאן

 הקליקו 
כאן

חזרה לתוכן העניינים

https://tinyurl.com/2yxbj33t
https://youtu.be/CUw1-K0mMGE
https://youtu.be/Wu4nnjaJEvs
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צילום: שרה גולד 

שלבי החיים השונים של העץ )פירות, פרחים, לבלוב הפצת זרעים( מוצגים כאן על ענף 
אחד לצורך המחשה בלבד. בטבע, השלבים השונים מתרחשים בזמנים שונים ונפרדים, 

בהתאם לעונות השנה, כפי שמפורט במידע על אודות העץ.

עצי ארץ ישראל חזרה לתוכן העניינים80

עץ שיזף מצוי | צילום: חנן ישכר

 Christ's thorn :שם באנגלית
Ziziphus spina-christi :שם מדעי 
 שם בערבית: ִסיֶדר سدر, נַּבַק َنَبق

 Rhamnceae  שם המשפחה: אשחריים 

ֵׁשיָזף ָמצי 

שיזף מצוי

רוצים לשמוע מה יש לשיזף להגיד? סרקו:

מי אני?  
עץ גבוה, קוצני וסבוך, נשיר כתלות במקום ובמזג 
האוויר )במקומות חמים הוא ירוק-עד(. השיזף קוצני 
מאוד. בבסיס כל עלה של העץ יש זוג קוצים קשים, 
האחד ישר ובן זוגו מאונקל. הענפים זיגזגיים, מקושתים. 
העלה משונן קלות, דמוי ביצה. העץ מתרבה בין היתר 
באמצעות שלוחות תת-קרקעיות רבות המתפתחות 

לעצים נוספים. 

בקיץ הישראלי החם, כשכל הצמחייה 
העשבונית מצהיבה, קשה שלא לשים 

לב לעצים הבודדים, הגבוהים והפרועים 
המתנשאים למרחוק. אם תתקרבו, תגלו 

שלמרגלותיהם פזורים פירות עגולים, 
צהובים-חומים, מתוקים וטובים למאכל. 
אלה הם ה"דֹומים", פירותיו של השיזף 

המצוי המכונה גם "סידריה".

בניגוד לעלה רגיל יש לעלה השיזף 3 
פריחת השיזףעורקי-אורך ראשיים מקבילים פרי

פרחים בהגדלה

זוג קוצים - קוץ ישר 
וקוץ מאונקל

 הקליקו 
כאן

https://did.li/NX1fT


עצי ארץ ישראל 8283 שיזף מצויחזרה לתוכן העניינים

מאין באתי?  
מוצאו של השיזף המצוי טרופי-סודני, והחוקרים 
מעריכים שהוא הגיע מאפריקה לפני כ-6,000 שנה 
)בתקופה הכלקוליתית(. השיזף התפשט בכל הארץ 
במקומות נמוכים. בסביבות אחדות, למשל במורדות 
הגולן, יוצר השיזף נוף צומח דמוי סוואנה, יחד עם שיזף 

השיח, אלון התולע, אלה אטלנטית ולבנה רפואי. 

יש לי פריחה  

עיקר הפריחה מתרחשת באביב ובקיץ. הפרחים קטנים 
וערוכים באשכולות. הם דו-מיניים, ירוקים-צהבהבים, 
ואינם בולטים לעין. מעל השחלה יש צּוָפן שמפריש 
טיפות קטנות של צוף סמיך וחומרי ריח אופייניים 
המושכים חרקים רבים, כגון זבובים ודבורי דבש. בפרחי 
העץ התפתח מנגנון האבקה מיוחד המונע האבקה 

עצמית, שטובה פחות לשרידותו של הצמח.

זרעים ופירות  
הפרי עגול, קוטרו 1–2 ס"מ, וקליפתו חומה-צהבהבה. 
במרכזו גלעין גדול, וסביבו ציפה בשרנית ומתוקה. פרי 
השיזף ירוק, והוא הופך לצהוב-חום עם הבשלתו. 
הפירות מכונים גם "דומים". הם אכילים, אולם נחשבים 
"מזון עניים" לא משובח. הפרי מבשיל במספר גלים 
במהלך הקיץ והחורף, ועם נשירתו מהעץ ניזונים ממנו 

בעלי חיים קטנים. 

אורך חיים ואורח חיים  
עצי שיזף המתבססים במקומות מתאימים ואינם 
נכרתים, מגיעים לגודל ולגיל מופלגים. ידועים בארץ עצי 
שיזף בני מאות שנים, שגובהם 10 מטרים, בעלי גזע 
רחב מאוד והיקף צמרת עצום. בעין חצבה שבערבה 
נמצא העץ הזקן ביותר המוכר לנו בארץ. גילו כ-800 

שנה, והוא מופיע בציורי נוסעים מהמאה ה-18.

העץ עמיד מאוד, ומסוגל לצמוח גם בקרקעות מעובדות 
ומרוססות. בארץ גדלים שלושה מיני שיזפים: שיזף 
שעיר הגדל בנגב ובהרי אילת, שיזף השיח הגדל בעיקר 
בגלבוע, בגולן בשומרון ובעמקים, ושיזף מצוי הנפוץ 

ברוב חלקי הארץ.  

חזרה למקורות   
השיזף מוזכר במשנה, במסכת כלאיים: "והשיזפין 
והרימין אף על פי שדומין זה לזה" )מסכת כלאיים, ד', 
ד'(. פירות שיזף תרבותיים היו נפוצים בארץ, וייתכן 
שהמשנה מתייחסת אליהם. ישנה התייחסות חשובה 

לעץ זה גם בנצרות ובאסלאם. 

שימושון  
עצת השיזף שימשה לייצור כלים גסים.

לפירות השיזף טעם מתוק וקמחי מעט. יש המכינים 
מהם ליקר ומאכלים שונים.

ברפואה העממית מייחסים לעץ תכונות מרפא. 
משתמשים בכל חלקי העץ, בעלים, בזרעים ובפירות, 

לשיכוך כאבים, נגד נשירת שיער, לבעיות עיכול ועוד. 

צילום: חנן ישכר

שבעה דברים שמעניין לדעת...  
בסיפורי ראשית ההתיישבות היהודית בעמקים ידועה 	 

"הסדריה" )כינוי לשיזף( כאויב עיקש שקשה לברא, 
והחקלאים נאבקו בו קשות. השם "דום" דבק בעיקר 

בפרי – "דומים". 

"עץ הדומים תפוס" הוא סיפור מרגש 	 
שכתבה גילה אלמגור, המתאר את 

חוויותיה כנערה בכפר הנוער הדסים 
בשנות ה-50, על הקשיים ומערכת 

היחסים הנרקמת בקרב בני נוער ניצולי 
שואה עם ילדים צברים. הספר עובד 

לסרט ולהצגה בשם "הקיץ של אביה". 
סרקו כדי לצפות בתקציר של הסרט.

השיזף הוא עץ צוף, ופריחתו מושכת 	 
 חרקים ומאביקים רבים.

 סרקו כדי לצפות בצרעה מזרחית על
 עץ השיזף

השיזף המצוי הוא עץ פונדקאי לפרפרים 	 
היפים כחלון הבלקן וכחלון השיזף, 

שנוהגים להטיל עליו את הביצים שלהם. 
כשהזחלים בוקעים הם מפרישים 

הפרשה מתוקה )טל דבש( שמושכת 
אליה נמלים. הנמלים ניזונות מהנוזל 

שהזחל הפריש, ובתמורה מגינות עליו 
מחרקים טורפים ומלוות אותו בשיטוטיו 

בחיפוש מזון.

שיזף עיר אובות, שנמצא סמוך לעין 	 
חצבה שבערבה, נחשב לעץ העתיק 

ביותר בישראל.

על פי המסורת הנוצרית, זר הקוצים שהונח על ראשו 	 
של ישו בטרם צליבתו היה עשוי מענפי השיזף. משם 

נגזר שמו הלטיני – spina christi – שמשמעותו 
"קוצי המשיח".

גם אצל הערבים קיבל עץ השיזף מעמד של קדושה, 	 
ומיוחסות לו סגולות מאגיות שונות וסגולות רפואיות.

עלים ופירות | צילום: שרה גולד

 הקליקו 
כאן

 הקליקו 
כאן

 הקליקו 
כאן

 הקליקו 
כאן

https://youtu.be/FyzE7_PkI54
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3864763,00.html
https://www.facebook.com/watch/?v=664360863727703
https://youtu.be/frSGAbMPS-Y
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צילום: שרה גולד 

שלבי החיים השונים של העץ )פירות, פרחים, לבלוב הפצת זרעים( מוצגים כאן על ענף 
אחד לצורך המחשה בלבד. בטבע, השלבים השונים מתרחשים בזמנים שונים ונפרדים, 

בהתאם לעונות השנה, כפי שמפורט במידע על אודות העץ.

עצי ארץ ישראל חזרה לתוכן העניינים84

מטע שקדיות | צילום: ארכיון הצילומים של קק"ל 

 Almond :שם באנגלית
 Amygdalus communis :שם מדעי

שם בערבית: לוז لوز
 Rosaceae  שם המשפחה: ורדיים

ָֹשֵקד ָמצִוי 

שקד מצוי

רוצים לשמוע מה יש לשקד להגיד? סרקו:

מי אני?  
עץ בגובה בינוני, נשיר חורף, בעל עלים מוארכים 
ומשוננים קלות. פורח בפריחה מרהיבה בסוף החורף, 

בדרך כלל כאשר העץ עדיין נטול עלים. 

מטע של שקדיות פורחות בלבן ובוורוד 
הוא אולי אחד המראות היפים בישראל 

של סוף החורף ותחילת האביב. 
השקד השקדן, הראשון לפרוח עם 

תום הגשמים, הפך לסמל ההתחדשות 
והלבלוב וגם לגיבור של חג הנטיעות – 

ט"ו בשבט.

פרח

פרי פתוח פרי

 הקליקו 
כאן

https://bit.ly/3P5aBI9


עצי ארץ ישראל 8687 חזרה לתוכן העניינים

מאין באתי?  
מוצאו של השקד מאזור פרס, והוא נפוץ ממזרח הים 
התיכון ועד מערב איראן. בארץ נפוץ העץ במטעים, 
ביערות, בגינות ובבוסתנים נטושים, בכל האזור הים 
תיכוני מצפון הארץ ועד הדרום. כיום נוטעים יותר ויותר 
מטעי שקדים בארץ ובעולם, מכיוון שיש ביקוש הולך 

וגובר לפירות. 

יש לי פריחה  

פרחי השקד הם דו-מיניים ופורחים בקבוצות. לפרח 
חמישה עלי כותרת, חמישה עלי גביע והרבה אבקנים. 
הפרחים ריחניים ומפיקים צוף רב ואבקה, שמושכים 
דבורים שמאביקות את הפרח. העצים מתכסים 
בפריחה לבנה או ורודה עדינה. לבלוב העלים מתרחש 

עם סיום הפריחה.  

זרעים ופירות  
פרי השקד הוא בית גלעין – צורה שבה יש גלעין קשה 
בעל קליפה וסביבו ציפה )בתי גלעין נוספים מוכרים 
ניתן למצוא באפרסק, שזיף, דובדבן, זית ועוד(. השקד 
עטוף קליפה ירוקה ולבידה )בעלת מגע של לבד(, 
שמתבקעת לשניים ונושרת כשהפרי מבשיל. על העץ 
נותר זרע השקד העטוף בקליפה קשה. מההפריה עד 
להבשלת הפירות עוברים כשישה חודשים. פירות שקד 
הבר מכילים את החומר אמיגדלין, שבלעיסה מופק 
ממנו הרעל ציאניד המתחבר לכדוריות הדם האדומות. 
כדי לקבל פרי אכיל מרכיבים בדרך כלל על גזע שקד 

הבר המר זן שקד מתוק מתורבת. 

אורך חיים ואורח חיים  
השקד המצוי הוא מין מתורבת של השקד המר, שהפך 
ברבות השנים לנפוץ בטבע. בארץ ישנם ארבעה מיני 
עצי שקד הגדלים בר )שקד מצוי, שקד קטן-עלים, שקד 
הרימון ושקד ערבי(, וכולם מתחדשים מבית השורשים 
לאחר כריתה או שרפה. העץ אינו מאריך ימים, וגילו 

מגיע לעשרות שנים בלבד.

חזרה למקורות   
יעקב שולח את בניו למצרים, כשבאמתחתם מתנות 
לשליט יוסף: חמישה מינים משובחים "מזמרת הארץ" 

ובהם השקד:
 "... ְקחּו ִמּזִמְַרת ָהָאֶרץ בִּכְלֵיכֶם וְהֹוִרידּו לָאִיׁש ִמנְָחה 

ֵקִדים" מְַעט צֳִרי ּומְַעט ְדּבַׁש נְכֹאת וָלֹט בְָּטנִים ּוְשׁ
)בראשית, מ"ג, י"א(. 

ירמיהו מזכיר את השקד בהקשר לדברים שעומדים 
להתרחש בקרוב:

 "וַיְִהי ְדבַר-ה' אֵלַי לֵאמֹר ָמה-ַאָתּה רֶֹאה יְִרְמיָהּו וָאֹמַר 
ֵקד ֲאנִי רֶֹאה. וַיֹּאמֶר ה' אֵלַי ֵהיַטבְָתּ לְִראֹות  ַמֵקּל ָשׁ

ֵקד ֲאנִי ַעל-ְדּבִָרי לֲַעׂשתֹו"  ֹׁ כִּי-ש
)ירמיהו, א', י"א–י"ב(.

שימושון  
לרוב אוכלים את השקדים, זרעי השקד, כשהם יבשים, 
אולם ניתן לאכול את פירות השקד בשלמותם כשהם 
ירוקים וקליפתם חמצמצה. מהזרעים מפיקים חלב 
שקדים, מרציפן ושמן לתעשיית לקוסמטיקה ולבריאות. 
זרעי השקד מכילים 60 אחוזי שומן, חלבון סידן ועוד. 

לאנשים הסובלים מצרבת מומלץ לאכול שקדים.

צילום: שרה גולד

שקד מצוי

דבורה מאביקה פרח שקד | צילום: ארכיון הצילומים של קק"ל

צילום: שרה גולד

חמישה דברים שמעניין לדעת...  
השקד ממהר לפרוח עם תום החורף לפני שאר עצי 	 

הפרי הנשירים, ועוד לפני לבלוב העלים הירוקים 
שלו. התואר "שקדן" לתיאור אדם חרוץ, זריז ומתמיד 

במלאכה נגזר ככל הנראה משמו של השקד.

הכינוי "שקדייה" ניתן לשקד ככל הנראה על ידי 	 
הסופר לוין קיפניס, בשירו "לשנה טובה שקדייה" 
שפורסם ב-1919. ברבות השנים התקבלה בלשון 

הדיבור הבחנה – 'שקדייה' לשם העץ ו'שקד' לשם 
הפרי.

השקד שייך למשפחת הוורדיים, כמו התפוח 	 
והאפרסק.

 היצרן העולמי העיקרי של שקדים הוא מדינת 	 
קליפורניה; בשנת 2013, יוצרו בה 82 אחוזים מכלל 

התצרוכת העולמית של השקדים.

סרקו והאזינו לשיר "בארץ אהבתי 	 
השקד פורח". מילים: לאה גולדברג, 

לחן: מוני אמריליו, ביצוע: זמרים שונים 
)בהפקת קק"ל(

 הקליקו 
כאן

https://youtu.be/CFVHsp04i5E
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שלבי החיים השונים של העץ )פירות, פרחים, לבלוב הפצת זרעים( מוצגים כאן על ענף 
אחד לצורך המחשה בלבד. בטבע, השלבים השונים מתרחשים בזמנים שונים ונפרדים, 

בהתאם לעונות השנה, כפי שמפורט במידע על אודות העץ.

עצי ארץ ישראל חזרה לתוכן העניינים88

 Date palm :שם באנגלית
 Phoenix dactylifera :שם מדעי

שם בערבית: נַחלֶה, ַתמר نخلة, تمر
 Palmae שם המשפחה: דקליים

ָמר ָמצי  ָתּ

מטע תמרים בערבה | צילום: ארכיון הצילומים של קק"ל 

תמר מצוי

רוצים לשמוע מה יש לתמר להגיד? סרקו:

מי אני?  
עץ ירוק-עד, עשוי להגיע לגובה של עשרות מטרים. 
הגזע עטוף בסיבי עלים ישנים, ונושא בראשו עלי ענק 

מנוצים )נראים כמו נוצה(, הקרויים "כפות תמרים".

 עץ התמר, ממשפחת הדקליים, כשמו כן הוא – 
תמיר ונישא, בולט בנוף בצמרתו הפרועה 
והמתבדרת. הוא מוזכר בעשרות מקומות 

במקורות, כלול גם בשבעת המינים וגם בארבעת 
המינים.

פרי

סנסינים בהגדלה

סנסינים

כפות תמרים

מיקום הלולב

חוטר

 הקליקו 
כאן

https://tinyurl.com/3dcf8a8t
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מאין באתי?  
בארץ גדלים עצי תמר, רובם פליטי תרבות, ליד מעיינות 
ופלגי מים בעמקים ובנאות מדבר. התמר הוא עץ 
טרופי, שמוצאו מאפריקה ומאסיה. הוא תורבת לפני 
אלפי שנים באזור הסהר הפורה. התמר מגודל בעיקר 
לאורך השבר הסורי אפריקאי )בעמקים( ובאזור הסהר 
הפורה, מכיוון שהוא זקוק לגידולו לחום ולמים. ישראל 

היא יצואנית תמר המג'הול הגדולה בעולם.

יש לי פריחה  

התמר פורח באביב, והצמח דו-ביתי )פרחים זכריים 
ונקביים נמצאים על עצים שונים(. ההאבקה נעשית 

באמצעות הרוח.

זרעים ופירות  
הפרחים מסודרים בַמכּבֵד )תפרחת בעלת פירות 
רבים( ועטופים בַמתָחל )מעטפת(. באביב נפתחים 
המַתָחלים ומתרחשת ההפריה. פרי התמר הוא ענבה 
בשרנית מתוקה ובה זרע אחד. כשהפרי בשל, בסוף 
הקיץ, נראים הַמכּבֵדים הגדולים לעין. קטיף התמרים 

נקרא גָדיד.

אורך חיים ואורח חיים  
עצי תמר הם עצים מאריכי חיים. בטבע מתרבים 
התמרים מזרעים וגם מחוטרים )עצים הגדלים לצד 
הגזע הראשי(. במטעים רוב העצים הם עצים נקביים, 
המניבים פרי, ומרבים אותם בדרך כלל מחוטרים ומעצי 
זכר מעטים המגודלים למטרת הפריה. כצמח בר התמר 
מתאושש לאחר שרפה או גיזום על ידי חוטרים חדשים. 

חזרה למקורות   
התמר זכה להיות אחד משבעת המינים וגם להימנות 

על ארבעת המינים שמברכים עליהם בחג הסוכות:
 "ולְַקְחֶתּם לָכֶם בַּּיֹום ָהִראׁשֹון ְפִּרי ֵעץ הָָדר 

כַּּפֹת ְתּמִָרים וֲַענַף ֵעץ-ָעבֹת וְַעְרבֵי נַָחל"
)ויקרא, כ"ג, מ'(. 

התמר ומוצריו מוזכרים עשרות פעמים במקורות 
ישראל, חלק מהם כמטפורות לשפע, לשגשוג, לפריחה 

ולצדיקות:
"צִַדּיק כַָּתּמָר יְִפָרח כְֶּאֶרז ּבַּלְבָנֹון יְִשׂגֶּה" 

)תהילים, צ"ב, י"ג(. 

שימושון  
לאורך  היו בשימוש האדם  כל חלקי עץ התמר 
ההיסטוריה: קירוי סוכות ובניית גגות באמצעות העלים, 
אכילת פירות טריים, לחים ויבשים, והכנת סילאן – דבש 
תמרים. מסנסיני התמר )שעליהם תלויים הפירות( 
קולעים מטאטאים, מחצלות וסלים. צמחונים מרבים 
לאכול תמרים, מכיוון שבפרי אחוז גבוה של אשלגן, 
ברזל וויטמין B. העץ ופירותיו שימשו בעבר ומשמשים 
גם כיום מוטיבים אומנותיים במטבעות, בפסיפסים 

ובתבליטים. 

קק"ל מסייעת למגדלי התמרים באמצעות תמיכה 
במו"פ החקלאי. 

Freepik :צילום

תמר מצוי

עצי תמר מצוי בעין צין בערבה | צילום: חנן ישכר

 שישה דברים שמעניין לדעת...
סרקו את הקוד והאזינו לשיר "כנרת" 	 

שגיבורו הוא "דקל שפל צמרת". מילים: 
רחל המשוררת, לחן: נעמי שמר, ביצוע: 

חוה אלברשטיין

 סרקו לצפייה בסרטון על השימושים 	 
 השונים בחלקי התמר

אף על פי שבתקופה עתיקה ובזמן 	 
התלמוד היו מטעים גדולים של תמרים 

באזור ים המלח, בעמק הירדן ובגליל 
התחתון, ענף התמרים התנוון, ובתחילת 

המאה ה-20 לא נותר זכר מהזנים המשובחים שגדלו 
בארץ. עם תנופת ההתיישבות המחודשת יצא איש 

אחד מיוחד במסע להשיב את התמרים לישראל. 
סרקו וצפו בסרטון שמספר איך הפכה ישראל 

למעצמת תמרים.

סרקו לקריאת מאמר על ההיסטוריה 	 
של גידול התמר בארץ.

פתגם בדואי אומר: "התמר ראשו באש ורגליו במים" 	 
– התמר צריך מים וחום כדי לגדול, לכן בארץ האזור 

העיקרי לגידול התמרים הוא עמק הירדן והערבה.

בשנת 2005 הונבט בהצלחה זרע של תמר שנמצא 	 
בחפירות במצדה. כיום הוא נטוע בקיבוץ קטורה, 

ושמו "מתושלח".

צילום: דודו גרינשפן

 הקליקו 
כאן

 הקליקו 
כאן

 הקליקו 
כאן

 הקליקו 
כאן

https://youtu.be/_hR3Y21yc8Q
https://youtu.be/gcemIDkyoXk
https://youtu.be/KXm3HUfEZYg
https://files.daf-yomi.com/klali/moshe-raanan/london-date.pdf


פריחת הרימון בנחל חרוד | צילום: יעקב שקולניק

הצעות 
לפעילויות

עזרים למערכי הפעילות 
נמצאים בנספח העזרים, 

החל מעמוד 111 בחוברת. 
להדפסת עזרי פעילות 

נוספים סרקו:

 הקליקו 
כאן

חזרה לתוכן העניינים

https://www.kkl.org.il/education/youth-and-education/study-materials-for-teachers/trees-and-tubishvat/trees_of_israel/
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מטרות הפעילות
יצירת קשר אישי חווייתי לעצים	 
למידה על תועלת העץ וחשיבותו לאדם 	 

ולסביבה

מה צריך?
כרזות עצי ארץ ישראל	 
אצטרובלים, עלים וענפים	 
פירות עצי הערכה: תאנה, רימון, שקד, 	 

תמר, גפן, זית
הספר "העץ הנדיב" מאת של 	 

סילברסטיין )לא חובה(

העץ ואנחנו
1

פעילות

גיל:
ילדי גן

מקום: 
בסיור בשטח 

או בסביבה 
הקרובה

זמן:
בגן/בכיתה 

ובחוץ

אורן ירושלים | צילום: יורם גולדרינג

מה עושים?
 חלק 1 

פתיחה ודיון
נושיב את הקבוצה במעגל ונפרוש במרכז את הכרזות, 

הענפים והאצטרובלים ואת הפירות.

נשאל – מה הקשר בין כל הדברים שמונחים במרכז?

נציג את נושא הפעילות – הקשר בין העץ והאדם.

נזמין את הילדים לספר על עצים מיוחדים שהם מכירים.

נבקש מכל ילד לבחור תמונה או חפץ ולהסביר מדוע 
בחר דווקא בו. ננהל דיון קצר:

למה העץ חשוב לאדם? 	 

איך היה העולם נראה ללא עצים?	 

למה העץ חשוב לסביבה?	 

אילו מתנות נותן העץ לאדם, ואילו מתנות נותן 	 
האדם לעץ?

נסכם ונקריא את הסיפור על העץ הנדיב.

 חלק 2
משחק

נשחק במשחק חווייתי מתוך האפשרויות הבאות:

נשחק תופסת עצים – אסור לתפוס את מי שנוגע 	 
בעץ או את מי שנעמד ואומר שם של עץ.

נשחק ב"משחק הפסלים" – נספר סיפור מעניין, 	 
ובכל פעם שנאמר שם של עץ – הילדים צריכים 

לקפוא ולעמוד בצורת עץ.

נבדוק יחד כמה ילדים צריך כדי להקיף את העץ 	 
הכי גדול בחצר.

נשחק "הרוח נושבת" – נגיד משפט על עץ 	 
)לדוגמה: "מקום ללא עצים הוא מקום עצוב" או 

"אני אוהב לאכול תפוח"(. מי שמסכים עם המשפט 
צריך לקום ממקומו ולהחליף מקום )לתוספת מתח 

למשחק – כולם יושבים וילד אחד עומד באמצע 
ללא כיסא, ובזמן החלפת המקומות הוא מנסה 

לתפוס מקום ישיבה(. 

נשחק במשחק זיהוי במישוש – בעיניים עצומות 	 
הילדים ימששו וינסו לזהות ענף, אצטרובל, בלוט, 

פירות שונים, עלים של עצים שונים. 

 חלק 3
סלט פירות

הפירות שהבאנו  את  להתאים  הילדים  את  נזמין 
לפעילות לכרזות העצים מהערכה. אפשר לשלב גם 
משחק "חם–קר". נקשר את הנושא לדיון על המתנות 

שנותן העץ לאדם.

 , בו גדלים  שהזרעים  המקום  הוא  שפרי  נסביר 
ה"תינוקות" של העץ. נדגים בעזרת תפוח או פרי אחר 

– נחצה אותו ונראה את הזרעים שבתוכו. 

נשאל – מדוע חשוב שהפירות יהיו מתוקים 
להפצת  מסייע  נסביר שזה  וטעימים? 
עוזר לעץ להתרבות. אם  וכך  הזרעים 
נרצה, נקרין מצגת על אודות הפצת זרעים 
או נדפיס את התמונות מתוך המצגת ונציג 

אותן. לצפייה במצגת סרקו את הקוד. 

נכין סלט פירות טעים ומזין. אפשר גם להכין פיצה עם 
זיתים כדי לשלב את עץ הזית בפעילות.

 חלק 4
יצירה

ניצור יחד יצירה הקשורה לעצים:

הדבקת פירות, זרעים, ענפים וחלקי עצים	 

תדפיסי עלים	 

מובייל אצטרובלים	 

למגוון הצעות נוספות סרקו את הקוד.

 העזרים למערכי הפעילות נמצאים
 בנספח העזרים, החל מעמוד 111 בחוברת. 

להדפסת עזרי פעילות נוספים סרקו:

 הקליקו 
כאן

 הקליקו 
כאן

 הקליקו 
כאן

חזרה לתוכן העניינים

https://www.kkl.org.il/files/HEBREW_FILES/hinuch_vanoar/hafalot/etzim-ve-yaar/seed-distribution.pdf
https://www.kkl.org.il/education/field_active/diy-green-creation/
https://www.kkl.org.il/education/youth-and-education/study-materials-for-teachers/trees-and-tubishvat/trees_of_israel/
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תעודת זהות
2
פעילות

מטרות הפעילות
היכרות עם העצים שבסביבת הפעילות	 
עידוד התבוננות וחקר	 
יצירת קשר אישי חווייתי לעצים 	 

והזדהות עימם

מה צריך?
חוברת וכרזות עצי ארץ ישראל	 
מגדירי עצים	 
 "כתר" קרטון וכרטיסיות עם שמות	 

 עצי הערכה
תעודות זהות לילדים, תעודות זהות 	 

לעצים
כלי כתיבה	 

הכנות
נחפש בשטח הקרוב לנו אחד או יותר 

מהעצים בערכת עצי ארץ ישראל

גיל:
כיתות א–ג 

מקום: 
בסיור בשטח 

או בסביבה 
הקרובה

זמן:
45 דקות

מה עושים?
 חלק 1

תעודת הזהות שלי
נחלק לכל ילד דף תעודת זהות, וניתן מספר דקות למלא 
את הדף )אם מדובר בילדים שעדיין לא כותבים וקוראים 

היטב אפשר להחליף את הכתיבה בציור(

כעת על כל ילד להחתים ליד כל סעיף בתעודה חבר/ה 
נוסף שיש לו מאפיינים זהים לשלו, לדוגמה – לדנה 
עיניים חומות והיא תחתים על דף תעודת הזהות שלה 

את חן, שגם לה עיניים חומות.

תעודת זהות לילד/ה 

שם

גיל

צבע עיניים

צבע שיער

מספר אחים ואחיות

חיית מחמד

תחביב

ארץ לידה

פרי אהוב

 חלק 2
תעודת הזהות של העץ

נחלק את הקבוצה לצוותים של שניים–שלושה מודרכים 
ונצא אל הסביבה הקרובה. 

ניתן לכל צוות דף תצפית וכלי כתיבה ונבקש ממנו 
לבחור את אחד העצים שבשטח ולמלא את תעודת 

הזהות שלו. 

תעודת זהות לעץ

שם

גיל )מוערך(

צבע העלים

צבע הגזע

צורת הפרי

 ארץ המוצא )האם זה עץ מקומי?(

תכונות בולטות

ציור/תיאור 

נערוך דיון קצר: 

מה הקשר בין תעודת הזהות שלנו לתעודת הזהות 	 
של העץ? 

האם אנחנו וההעדפות שלנו משפיעים על העץ? 	 
האם העץ קשור אלינו ומשפיע עלינו?

האם יש חשיבות לשאלה אם העצים שנטועים 	 
בסביבתנו הם מקומיים או שהגיעו מארץ אחרת?

האם כשנוטעים עץ חשוב להכיר אותו ולהתחשב 	 
בתכונות שלו? מדוע?

 חלק 3
זה הסוד שלי 

עיצוב: הדמיה של ילד עם כתר על הראש ועליו תמונה 
קטנה של אחד העצים

נסביר – בערכת עצי ארץ ישראל יש אוסף של עצים 
מקומיים, שגדלים באזור שלנו כבר אלפי שנים. זו 

הזדמנות להכיר אותם. 

נציג בכל פעם כרזה אחת מתוך כרזות הערכה, ונספר 
כמה עובדות מרכזיות על העץ. אפשר גם להיעזר 

בקטעי המידע שבנספח העזרים ולהקריא מתוכם. 

נזמין מתנדב )מכל צוות בתורו( ונחבוש לראשו כתר 
שעליו שם של אחד העצים. המתנדב יצטרך לנחש 
באמצעות שאלות "כן" ו"לא" איזה עץ מצוי על הכתר 

שקיבל. 

הצוות המנצח יהיה זה שיצליח לגלות יותר סוגים ומינים 
של עצים בפחות שאלות.

תעודת זהות
2
פעילות

מטרות הפעילות
היכרות עם העצים שבסביבת הפעילות	 
עידוד התבוננות וחקר	 
יצירת קשר אישי חווייתי לעצים 	 

והזדהות עימם

מה צריך?
חוברת וכרזות עצי ארץ ישראל	 
מגדירי עצים	 
 "כתר" קרטון וכרטיסיות עם שמות	 

 עצי הערכה מתוך נספח העזרים
תעודות זהות לילדים, תעודות זהות 	 

לעצים מתוך נספח העזרים
כלי כתיבה	 

הכנות
נחפש בשטח הקרוב לנו אחד או יותר 

מהעצים בערכת עצי ארץ ישראל.

גיל:
כיתות א–ג 

מקום: 
בסיור בשטח 

או בסביבה 
הקרובה

זמן:
45 דקות

זית אירופי | צילום: שרה גולד

מה עושים?
 חלק 1

תעודת הזהות שלי
נחלק לכל ילד דף תעודת זהות )ראו עמוד 132 בנספח 
העזרים(, וניתן מספר דקות למלא את הדף )אם מדובר 
וקוראים היטב אפשר  בילדים שעדיין לא כותבים 

להחליף את הכתיבה בציור(.

כעת על כל ילד להחתים ליד כל סעיף בתעודה חבר או 
חברה נוספים שיש להם מאפיינים זהים לשלו, לדוגמה 
– לדנה עיניים חומות והיא תחתים על דף תעודת 

הזהות שלה את חן, שגם לה עיניים חומות.

 חלק 2
תעודת הזהות של העץ

שניים–שלושה  של  לצוותים  הקבוצה  את  נחלק 
משתתפים ונצא אל הסביבה הקרובה. 

ניתן לכל צוות דף תעודת זהות לעץ מתוך נספח העזרים 
)עמוד 133( וכלי כתיבה, ונבקש ממנו לבחור את אחד 

העצים שבשטח ולמלא את תעודת הזהות שלו. 

נערוך דיון קצר: 

מה הקשר בין תעודת הזהות שלנו לתעודת הזהות 	 
של העץ? 

האם אנחנו וההעדפות שלנו משפיעים על העץ? 	 

האם העץ קשור אלינו ומשפיע עלינו?	 
האם יש חשיבות לשאלה אם העצים שנטועים 	 

בסביבתנו הם מקומיים או שהגיעו מארץ אחרת?
האם כשנוטעים עץ חשוב להכיר אותו ולהתחשב 	 

בתכונות שלו? מדוע?

 חלק 3
זה הסוד שלי 

נסביר – בערכת עצי ארץ ישראל יש אוסף של עצים, 
שגדלים באזור שלנו כבר אלפי שנים. זו הזדמנות להכיר 

אותם. 

נציג בכל פעם כרזה אחת מתוך כרזות הערכה, ונספר 
כמה עובדות מרכזיות על העץ. אפשר גם להיעזר 

בקטעי המידע שבנספח העזרים ולהקריא מתוכם. 

נזמין מתנדב )מכל צוות בתורו( ונחבוש לראשו כתר 
שעליו שם של אחד העצים. המתנדב יצטרך לנחש 
באמצעות שאלות "כן" ו"לא" איזה עץ מצוי על הכתר 

שקיבל. 

הצוות המנצח יהיה זה שיצליח לגלות יותר סוגים ומינים 
של עצים בפחות שאלות.

 העזרים למערכי הפעילות נמצאים
 בנספח העזרים, החל מעמוד 111 בחוברת. 

להדפסת עזרי פעילות נוספים סרקו:

 הקליקו 
כאן

חזרה לתוכן העניינים

https://www.kkl.org.il/education/youth-and-education/study-materials-for-teachers/trees-and-tubishvat/trees_of_israel/


גיל:
כיתות ג–ו

מקום: 
בסיור בשטח 

או בכיתה

זמן:
45 דקות

מטרות הפעילות
היכרות עם העצים שבסביבת הפעילות	 
היכרות עם פתגמים ושירים הקשורים 	 

לעצים
המחשת חשיבות העצים בתרבות 	 

ובמורשת היהודית

מה צריך?
רשימת פתגמים ושירים	 
לוח או גיליון בריסטול וטושים	 

הכנות
 נכין פתקית נפרדת לכל פתגם או שם 

של שיר מתוך נספח העזרים.

3
עצים וביטויים

פעילות

גפן היין | צילום: שרה גולד
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מה עושים?
נחלק את הכיתה לשתי קבוצות. כל קבוצה תשלח 
בתורה נציג שיקבל פתקית עם פתגם או שיר. על הנציג 

להמחיש את הפתגם לקבוצה בציור או בפנטומימה.
על קבוצה לנחש את הפתגם או את שם השיר.

הקבוצה המנצחת היא זו שניחשה את מרב הפתגמים 
והשירים.

רשימת פתגמים לדוגמה

איש תחת גפנו ותחת תאנתו	 

התפוח לא נופל רחוק מהעץ	 

מרוב עצים לא רואים את היער	 

צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון יׂשגה	 

נתלה באילנות גבוהים	 

דבר אל העצים ואל האבנים	 

אגוז קשה לפיצוח	 

רשימת שירים לדוגמה

חורשת האיקליפטוס	 

ברוש	 

מקהלה עליזה 	 

השקדייה פורחת	 

עץ הרימון	 

צדיק כתמר יפרח	 

כי האדם עץ השדה	 

ילד של אבא	 

לפתגמים נוספים סרקו את הקוד.

 העזרים למערכי הפעילות נמצאים
 בנספח העזרים, החל מעמוד 111 בחוברת. 

להדפסת עזרי פעילות נוספים סרקו:

 הקליקו 
כאן

 הקליקו 
כאן

חזרה לתוכן העניינים

https://www.kkl.org.il/education/youth-and-education/study-materials-for-teachers/trees-and-tubishvat/trees_of_israel/
https://www.kkl.org.il/education/youth-and-education/study-materials-for-teachers/rebuses/trees/


מטרת הפעילות
היכרות עם העצים שבערכה	 

מה צריך?
כרזות ערכת עצי ארץ ישראל	 
לוח או גיליון בריסטול וטושים	 
טלפון חכם לכל שלושה-ארבעה 	 

משתתפים )או קטעי מידע מודפסים על 
העצים מתוך נספח העזרים(

הכנות
נכין לוח משחק מגיליון בריסטול המחולק 

למשבצות לפי כמות השאלות שנרצה 
 לכלול במשחק - 9 משבצות )3/3( 

או 25 משבצות )5/5(.

גיל:
כיתות ד–ח 

מקום: 
בסיור בשטח 

או בכיתה

זמן:
45 דקות

כל האמת
4
פעילות

חרוב מצוי | צילום: שרה גולד

עצי ארץ ישראל 100

מה עושים?
נפזר את כרזות הערכה במרחב הפעילות. נסביר: על 
כל כרזה יש קוד קיו אר שבאמצעותו ניתן להאזין לקטע 
שמע קצר על העץ בזמן שמסתכלים על הכרזה. נקציב 
אין אפשרות להשתמש  אם  וללמידה.  להאזנה  זמן 
בטלפונים חכמים, נפזר במרחב הפעילות את קטעי המידע 

המודפסים מפרק העזרים ונקציב זמן לקריאה וללמידה.

נדגיש, שבהמשך תהיה תחרות ושכדאי להתרכז וללמוד 
היטב.

נחלק את הכיתה לשתי קבוצות מתחרות. 

נסביר את מהלך המשחק: 

בכל פעם נקריא שתי עובדות על אודות עץ מסוים, אחת 
נכונה ואחת שגויה. כל קבוצה בתורה תצטרך לקבוע איזו 
תשובה נכונה. אם צדקה – תזכה באפשרות לסמן איקס 
או עיגול על הלוח. אם טעתה – התור יעבור לקבוצה 
המתחרה. אם בוחרים לשחק בלוח של 5X5, משחקים 
משחק דמוי "פיצוחים" שבו קבוצה אחת מתקדמת אנכית 
והשנייה אופקית במטרה ליצור רצף של ריבועים מצד 

לצד.

הקבוצה המנצחת היא זו שתנצח במשחק הלוח.

*הקפידו "לערבב" את עובדות האמת והשקר ולגוון בסדר 
שבו מקריאים אותן, פעם האמת ראשונה ופעם השקר 

ראשון.

עובדות להקראה:

שאלות אמת ושקר:

תמר מצוי
 אמת: בישראל אני גדל בעיקר במקומות חמים ולחים. 

במטעים תמצאו בעיקר עצי נקבה הנותנים פרי. 

ואזורים קרירים.  גבוהים   שקר: אני מחבב הרים 
במטעים אני מתרבה בעיקר מזרעים. בכל פרי שלי יש 

ארבעה זרעים בדיוק.

שקד מצוי

 אמת: קודם אני מצמיח פרחים ורק אחר כך את העלים. 
את הזרע שלי אוכלים, וגם מפיקים ממנו מגוון של תוצרים. 

למרות זאת, במרבית עצי הבר טעמי מר.

 שקר: בפירות שלי שגדלים במטעים אוכלים רק את 

הקליפה, כי הזרעים רעילים – יש בהם ציאניד. אני מואבק 
על ידי הרוח, והגעתי מאפריקה, מאזור קו המשווה.

שיטה סלילנית

 אמת: אני עץ מדברי וקוצני, שמצמיח שורשים ארוכים 
ומסתעפים. בלי הצבי הארץ-ישראלי ייקח לזרעים שלי 

המון זמן לנבוט. 

 שקר: הצבי הארץ-ישראלי הוא האויב העיקרי שלי, כי 
הוא אוכל את פירותיי המתוקים. במקור אני מאסיה. 

שיזף מצוי 

 אמת: שיזף מצוי הגיע לארץ כבר לפני כ-6,000 שנה 
מאפריקה.

 שקר: פירות השיזף המתוקים נחשבים מעדן מלכים 
נדיר, והוגשו לאורך ההיסטוריה רק לאצילים ולעשירים.

רימון מצוי

 אמת: אני נמנה על שבעת המינים ומסמל בתרבויות 
שונות שפע, חוכמה, יופי ופריון. אם לא גוזמים אותי, אני 

נראה כמו שיח מרובה גזעים.

 שקר: אני עץ גבוה, בעל גזע רחב וזקוף. בשיר אומרים 
"עץ הרימון נתן ריחו", ובאמת, בזכות הריח הנעים שלי 

הפכתי לסמל העיקרי של חגי תשרי.

קטלב מצוי

 אמת: הקטלב הוא קרוב משפחה של האוכמניות.

 שקר: הקטלב הוא עץ חלש, ורגיש במיוחד לריקבון.

פיקוס התאנה

"ַּפּגָה". היא  ונקראת  התפרחת שלי סגורה   אמת: 
מורכבת ממאות פרחים. אני העץ הראשון המוזכר בתנ"ך.

 שקר: הפרי המיובש שלי נקרא צימוקים. ענפיי הובאו 
לנח על ידי היונה בסיום המבול.

פיקוס השקמה 

 אמת: אני עץ רחב גזע ומרשים, אבל איני יכול להתרבות 
בארץ ללא עזרת האדם. 

 שקר: הגעתי מאמריקה לפני אלפי שנים יחד עם 
הציפור שמאביקה אותי.

חזרה לתוכן העניינים
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ער אציל 

 אמת: אני מזוהה עם אפולו, אל השמש במיתולוגיה 
היוונית.

 שקר: הפרי שלי מזכיר תפוז – גדול, עגול, כתום 
וריחני.

כליל החורש 

 אמת: קוראים לי באנגלית "עץ יהודה", על שם יהודה 
איש קריות שהסגיר את ישוע.

 שקר: הגעתי מצפון אירופה, ואני חובב מקומות קרים 
ומושלגים.

חרוב מצוי

 אמת: הפרי שלי הוא תרמילים קשים ובתוכם זרעים. 
המידה קראט, שמציינת משקל של אבנים יקרות, נגזרה 

ממשקל זרעיי. 

 שקר: כל עצי החרוב נותנים פירות. פירות הנקבה 
ירוקים, ופירות הזכר חומים.

זית אירופי

 אמת: מגדלים אותי בארץ כבר אלפי שנים. הגזע שלי 
הופך לחלול כשאני מזדקן. כשהפרי שלי מבשיל, הוא 

משנה את צבעו מירוק לשחור.

 שקר: הגעתי לארץ רק בשנים האחרונות. יש זנים 
מסוימים שמניבים זיתים שחורים, וזנים אחרים שמניבים 

זיתים ירוקים. 

גפן היין

 אמת: אני היחידה שזכתה לברכה מיוחדת מבין כל 
הפירות. בחורף אני עומדת בשלכת. 

 שקר: אני עץ ירוק-עד, אחד מהגידולים החשובים 
באמריקה, שהגיע למזרח התיכון לפני כמה מאות שנים. 

מהפירות שלי מכינים שוקולד טעים.

ברוש מצוי

 אמת: אני עץ גבוה שגילו יכול להגיע למאות שנים. 
פירותיי הם אצטרובלים עגולים.

 שקר: אני עץ בצורת שיח קטן עם גזעים רבים. 
פירותיי עסיסיים וטעימים לאכילה.

אשל הפרקים

 אמת: אני יכול לגדול במדבר. כדי למנוע איבוד מים 
במדבר היבש הענפים והעלים שלי מכוסים שעווה.

 שקר: האשל מפריש סוכר המשמש מזון לבעלי חיים 
שונים במדבר, כמו נמלים וסוגי ציפורים שונים. 

אשחר ארץ-ישראלי 

 אמת: לא כל שיחי האשחר מניבים פרי.

 שקר: האשחר הוא עץ ענק, שיכול להגיע לגובה 30 
מטרים.

ארז הלבנון

אמת: אני צומח באזורים גבוהים וקרירים, וגובהי יכול 
להגיע לכ-40 מטרים.

 שקר: אני עץ קטן, רך ושביר, הגדל בעיקר באזורים 
חמים ולחים ליד מעיינות.

אלון התבור

 אמת: האלונים גדלים במרווחים גדולים זה מזה, 
ויוצרים תצורת "יער פארק".

 שקר: אני עץ קטן הגדל בצפיפות, פירותיי עסיסיים, 
ומכינים מהם יין וריבות.

אלה ארץ-ישראלית

 אמת: הֵאלָה נותנת צבע לחורש הים תיכוני: יש לה 
לבלוב אדום, שלכת אדומה ּופירות כחולים אדומים.

 שקר: נוסף על הפירות העגולים מגדלת האלה פירות 
דמויי בננה על הענפים הגבוהים.

אורן ירושלים

 אמת: פרי האורן הוא אצטרובל, ויש בו זרעים בעלי 
כנף הנישאים ברוח.

 שקר: האורן הוא עץ מפונק, הגדל רק באדמות 
בעלות הרכב כימי מיוחד באזור מדברי.

פעילות

5
קהוט ט"ו בשבט

גיל:
כיתות ז–ט

מקום: 
בכיתה 

מתוקשבת

זמן:
45 דקות

מטרת הפעילות
היכרות עם קק"ל ועם נושאים שונים 	 

הקשורים ליער, לעצים ולייעור

מה צריך?
מקרן, רמקולים ומסך	 
טלפון חכם לכל זוג משתתפים	 
 	)WI-FI( רשת אלחוטית זמינה

מה עושים?
משחקים בחידון קהוט בנושא 
יער וייעור. סרקו את הקוד 
לכניסה לדף החידון באתר 

חלון ירוק לצעירים. 

* שימו לב - מתוך האתר תוכלו להדפיס את 
תוכן המשחק וכן דף פתרונות והרחבות.

שקד מצוי | צילום: שרה גולד
 העזרים למערכי הפעילות נמצאים

 בנספח העזרים, החל מעמוד 111 בחוברת. 
להדפסת עזרי פעילות נוספים סרקו:

 הקליקו 
כאן

 הקליקו 
כאן

חזרה לתוכן העניינים

https://greenwin.kkl.org.il/features/forest/forests_in_israel/kahoot/
https://www.kkl.org.il/education/youth-and-education/study-materials-for-teachers/trees-and-tubishvat/trees_of_israel/


6

מטרות הפעילות
היכרות עם העצים שבערכה	 
הנאה וחוויה	 

מה צריך?
ערכת עצי ארץ ישראל	 
כלי כתיבה	 
5 דפי משימה מתוך נספח העזרים	 
5 דפי תשובות לבנים לכל קבוצה	 
לוח או גיליון בריסטול וטושים	 
שעון למדידת זמן	 
טלפון חכם לכל שלושה-ארבעה משתתפים או 	 

קטעי מידע מודפסים על העצים מתוך נספח 
העזרים

הכנות
נבחר משימות בהתאם לקבוצה )גיל, רקע 

וכו'( ונפזר דפי משימה בחמש תחנות במרחב 
הפעילות, רצוי על שולחן שמסביבו מקומות 

ישיבה נוחים. נתלה את כרזות ערכת עצי ארץ 
ישראל במרחב הפעילות.  

גיל:
כיתות ז–ט 

מקום: 
בסיור בשטח 

או בכיתה

זמן:
45 דקות

שניצל בורשט

פעילות

תמר מצוי | צילום: שרה גולד
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מה עושים?
נסביר: על כל כרזה יש קוד קיו אר שבאמצעותו ניתן 
להאזין לקטע שמע קצר על העץ בזמן שמסתכלים על 
הכרזה. נקציב זמן להאזנה וללמידה. אם אין אפשרות 
להשתמש בטלפונים חכמים, נפזר במרחב הפעילות את 

קטעי המידע המודפסים וניתן זמן לקריאה וללמידה.

להאזין  כרזות הערכה,  בין  להסתובב  זמן  נקציב 
להסכתים או לקרוא את המידע על העצים.

נזמין מתנדבים לשמש שופטים האחראים על הניקוד. 
השופטים ישבו בשולחן נפרד ויקבלו דף תשובות. הם 
יכינו טבלת ניקוד גדולה על הלוח או על לוח בריסטול 
הצוותים  ושמות  במשחק  המשימות  שמות  ובה 

המתחרים.

נחלק את הקבוצה לחמישה צוותים מתחרים )או יותר, 
כך שיהיו עד ארבעה משתתפים בכל צוות(. כל צוות 
יבחר שם של עץ שבו הוא רוצה להיקרא במהלך 
הפעילות וישב ליד אחת מתחנות הפעילות, כאשר דף 

הפעילות הפוך ומוסתר.

נחלק לכל צוות דפים ריקים לכתיבת התשובות וכלי 
כתיבה. כל צוות יכתוב את שמו על הדפים שקיבל. 

בהינתן האות כל צוות יהפוך את הדף בתחנה שלו 
וינסה לפתור במהירות את המשימות תוך זמן קצוב )5 

דקות או יותר, בהתאמה לגיל(. 

עם תום הזמן יעביר נציג מכל קבוצה את דף התשובות 
לשופטים לבדיקה, והקבוצה תעבור לתחנה הבאה. 

כך תעבור כל קבוצה את חמש התחנות. בסיום כל 
הסבבים השופטים יחשבו את מספר הנקודות המצטבר 

ויכריזו על המנצחים.

טיפ:
חשוב להתאים את רמת השאלות, כמותן וכמות הזמן 
המוקצב להן לגיל הילדים ולרמת הידע שלהם. הזמן 
המומלץ לפעילות המשימות הוא כ-20 עד 30 דקות.

שאר הזמן מוקדש להכנות ולסיכום.

 חלק 1
תשובות למשחק שניצל בורשט

1. מי אמר? 
אני היחיד מכל הפירות שקיבל ברכה מיוחדת . 1

משלו )גפן היין(

הפרי המיובש שלי נקרא "דבלה" )פיקוס התאנה(. 2

יש לי אצטרובל, ובתוכו מתחבאים צנוברים )אורן . 3
ירושלים(

הגעתי ממדינה שכנה, והשתתפתי בבניית בית . 4
המקדש )ארז הלבנון(

 אני בפי היונה ובסמל הקצונה )זית אירופי(. 5

 עליי מלוחים, ואני גדל באזורים צחיחים )אשל . 6
הפרקים(

אני גדל במרווחים גדולים, בתצורת יער שקוראים . 7
לה "יער פארק", והפרי שלי מורכב משני חלקים 

)אלון התבור(
יש לי סנסינים, ַמכּבֵדים וחוָטרים. לקטיף שלי . 8

קוראים גדיד )תמר מצוי(

אני פורח ראשון מבין העצים בחורף, ולכן קיבלתי . 9
את שמי )שקד מצוי(

 יש לי אצטרובלים עגולים, ונהוג לטעת אותי סביב . 10
בתי קברות בגלל צורתי )ברוש מצוי(

 חלק 2
"נכון או "לא נכון"?

עץ הארז מופיע על דגליהן של המדינות לבנון . 1
וקנדה )לא נכון – קנדה – עלה מייפל – אדר(

יש עצי תמר זכרים ויש עצי תמר נקבות )נכון(. 2

ההבדל בין זיתים שחורים לזיתים ירוקים הוא סוג . 3
העץ שהם גדלים עליו )לא נכון – שלבים בהבשלה(

עץ האורן גדל לאט מאוד )לא נכון(. 4

קטיף ענבים נקרא בציר, וקטיף זיתים נקרא מסיק . 5
)נכון(

עצי אשל צומחים במקומות גשומים )לא נכון – . 6
במקומות צחיחים או צחיחים למחצה(

 אפשר לאכול את קליפת השקד גם כשהיא ירוקה . 7
)נכון(

החרוב אינו מוזכר בתנ"ך )נכון(. 8

הטבעות בגזע של השקמה עוזרות לקבוע את . 9
גילה )לא נכון – אין לה טבעות(

 פירות האלָה משמשים בתבלין הזעתר )נכון(. 10

חזרה לתוכן העניינים



עדיף ציפור אחת ביד 
משתיים על העץ - 3

דבר אל העצים ואל 
האבנים - 4

מרוב עצים לא רואים את 
היער - 5

כורת את הענף שעליו 
הוא יושב - 1

התפוח לא נופל רחוק 
מהעץ - 2

נתלה באילנות גבוהים - 6 

77

מטרות הפעילות
היכרות עם דילמות שונות הקשורות ליער ולייעור	 

עידוד למעורבות, למנהיגות וללקיחת אחריות	 

מה צריך?
דפי דילמה מחולקים לקטעי קריאה ושאלות לדיון 	 

מתוך נספח העזרים

מה עושים?
נחלק את הקבוצה לשלוש קבוצות דיון. נמנה ראש 	 

קבוצה לכל קבוצה, שיהיה אחראי לנהל את הדיון. 

ניתן לכל קבוצה קטעי קריאה ולראש הקבוצה 	 
את השאלות לדיון. 

נזמין את הקבוצות לנהל דיונים בהתאם לקטעים 	 
שקיבלו: כל אחד יקריא את הקטע שקיבל, 

ראש הקבוצה יעלה שאלות וינהל דיון בין חברי 
הקבוצה. בתום זמן קצוב נחליף בין הנושאים.

נקציב עשר דקות לדיון מסכם, ובו נזמין מתנדבים 	 
לבחור בקטע קריאה שהתחברו אליו או בשאלה 

שלדעתם נוגעת להם במיוחד ולהסביר מדוע. 

גיל:
כיתות ט–י"ב 

מקום: 
בסיור בשטח 

או בכיתה

זמן:
45 דקות

פעילות

שלוש דילמות יער

 חלק 4
תפזורת עצים          

אורנפגתלאי

לרידיצדכשת

הדמדקשהבלו

אפולויברהב

ישנגסטהופר

שקמהההטשרת

קשצהתציעקח

כמומארזדין

לחיקנולאמפ

תיזשהעשרמת

שמות העצים שמופיעים בתפזורת: אורן, גפן, אלה, 
שקמה, אשל הפרקים, אלון, ברוש, פיקוס התאנה, רימון 

מצוי, ארז, אלון, זית, תמר, שיטה, שקד.

 חלק 5
פתגמי עצים

פתגמים והסברים:

כורת את הענף שעליו הוא יושב – גורם נזק . 1
לעצמו, פוגע בעצמו על ידי פגיעה במשהו שעליו 

הוא מתבסס 

התפוח לא נופל רחוק מהעץ – הבן דומה לאביו. 2

עדיף ציפור אחת ביד משתיים על העץ – עדיף . 3
להשיג מטרה קטנה וקרובה מאשר לשאוף 

למטרה גדולה ולא מושגת

דבר אל העצים ואל האבנים – משל למי שמדבר . 4
ולא מקשיבים לו 

מרוב עצים לא רואים את היער – מרוב עומס . 5
פרטים לא רואים את הנושא

נתלה באילנות גבוהים – מסתמך על דברים . 6
שאמרו גדולים וחכמים ממנו

9

10 12

13

12 6

אשל ברוש 

רימון חרוב 

 חלק 3
חידות בציורים – איזה עץ מסתתר בחידה?

4

1

7 13

שקמה תמר 

שיטה אלה ארץ-ישראלית 

ברוש מצוי | צילום: שרה גולד
 העזרים למערכי הפעילות נמצאים

 בנספח העזרים, החל מעמוד 111 בחוברת. 
להדפסת עזרי פעילות נוספים סרקו:

 הקליקו 
כאן

חזרה לתוכן העניינים

https://www.kkl.org.il/education/youth-and-education/study-materials-for-teachers/trees-and-tubishvat/trees_of_israel/
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מטרות הפעילות
היכרות עם עצי הערכה	 
חוויה והנאה	 
עידוד למעורבות, למנהיגות וללקיחת אחריות	 

מה צריך?
כרזות מתוך ערכת עצי ארץ ישראל או 	 

מעמוד הערכה באתר האינטרנט
עבור כל שניים עד ארבעה משתתפים: 	 

שני טלפונים ניידים טעונים ותקינים בעלי 
אפשרות גלישה ברשת, שבאחד מהם גלריית 

תמונות שיש בה מקום פנוי 

הכנות
תולים את כרזות ערכת עצי ארץ ישראל במרחב 

הפעילות.
מפזרים במרחב הפעילות צלחת עם שקדים, 
צלחת עם צימוקים וצלחת עם זיתים – הכול 

בכמות שתספיק לכל חברי הקבוצה.

גיל:
כיתות ח 

ומעלה 

מקום: 
בסיור בשטח 

או בכיתה

זמן:
45 דקות

חוויער עצי 
ארץ ישראל

8
פעילות

אצטרובל ארז | צילום: אמיר הרמס

מה עושים?
מגדירים את גבולות הגזרה של המשחק.	 

מתחלקים לחוליות של שניים עד ארבעה שחקנים.	 

כל קבוצה בוחרת נציג בעל טלפון סלולרי עם 	 
סוללה מלאה, אפשרות גלישה ברשת ומקום 

בגלריית התמונות. 

מורידים למכשיר את היישומון 	 
)אפליקציה( "חוויער" מחנות 

היישומונים. 

מוודאים שה-GPS במכשיר פעיל ותקין.	 

ממנים נציג נוסף עם טלפון שבאמצעותו ניתן יהיה 	 
לחפש בגוגל, להתקשר לחבר טלפוני ועוד...

מקלידים את מספר המשחק: 118	 

נרשמים ומתחילים לשחק:	 

מגיעים לנקודה הנכונה, מבצעים את המשימות 
בזמן הקצר ביותר, משחקים, מתחרים, ונהנים! 

בסוף המשחק מתכנסים שוב בנקודת הזינוק כדי 
לסכם ולגלות מי הוא המנצח.

טיפים חשובים
במהלך המשחק תתבקשו לבצע משימות, לענות 	 

על חידות, לצפות בסרטונים ולפתור שאלות 
הקשורות לעצי הערכה.

כל קבוצה משחקת באמצעות מכשיר אחד. לכן, 	 
כדי שכולם ישתתפו – בכל משימה מישהו אחר 

יכול להיות אחראי על הפעלתו של המכשיר. שאר 
המשתתפים אחראים על חיפוש הכרזות, על 
חיפושים בגוגל, על חברים טלפוניים וכדומה.

שגיאות מורידות נקודות – לכן, ִקראו בתשומת לב 	 
וִחשבו היטב לפני כל תשובה. 

זכרו למלא פרטי קשר נכונים בשלב ההרשמה, 	 
כדי שבתום המשחק נוכל לשלוח לכם הפתעה 

למזכרת!

השתמשו במכשיר טעון עם סוללה מלאה, 	 
סאונד פועל ומקום בגלריית התמונות כדי ליהנות 

מהמשחק.

 העזרים למערכי הפעילות נמצאים
 בנספח העזרים, החל מעמוד 111 בחוברת. 

להדפסת עזרי פעילות נוספים סרקו:

 הקליקו 
כאן

 הקליקו 
כאן

חזרה לתוכן העניינים

https://kkl.nivut.net/getApp/
https://www.kkl.org.il/education/youth-and-education/study-materials-for-teachers/trees-and-tubishvat/trees_of_israel/


זית אירופי | צילום: ארכיון הצילומים של קק"ל

להורדה ולהדפסה של 
כל העזרים המופיעים 

בחוברת סרקו את הקוד

נספח 
עזרים

 הקליקו 
כאן

חזרה לתוכן העניינים

https://www.kkl.org.il/education/youth-and-education/study-materials-for-teachers/trees-and-tubishvat/trees_of_israel/
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תמר מצוי

 רוצים לשמוע מה יש לתמר להגיד? סרקו
https://bit.ly/2YPC4Ia

בני האדם ואני חברים קרובים קרובים. אומנם אני אוהב תסרוקת פרועה – המוצא שלי 
טרופי, אתם מבינים, אבל כבר לפני אלפי שנים האנשים תרבתו אותי, ומאז כל החלקים 
שלי משמשים אותם – הם עושים ממני סלים, מחצלות, חבלים, סוכות, בונים מהגזע שלי 
בתים, והכי חשוב – אוכלים את הפירות שלי בכל הצורות: טריים, מיובשים, לחים, בתור 
סילאן – דבש תמרים, אח, כמה מתוק וטעים... ידעתם שישראל היא היצואנית הגדולה 

בעולם של תמר מזן מג'הול? 

אולי בזכות זה שאני כל כך מתוק ושימושי, אני כלול גם בארבעת המינים וגם בשבעת 
המינים, וגם מסמל שפע ושגשוג, מתיקות וצדיקות, כמו בפסוק "צִַּדיק ּכַָּתָמר יְִפָרח". 

חוץ מזה, יש לי גזע ישר וארוך – אני יכול להגיע לגובה של עשרות מטרים. העלים שלי 
נקראים כפות תמרים, והצורה שלהם דומה לצורת נוצה. אני אוהב חום ולחות כמו באזור 

הטרופי, ומעדיף לגדול ליד מים – מעיינות, נחלים ונאות מדבר. 

במטע תמרים גדלים כמה עצי זכר בודדים, שמספיקים כדי להאביק המון עצי נקבה 
שמניבים פרי. הקטיף של הפירות שלנו נקרא "ּגָדיד". במטע ַמרּבִים אותנו בעיקר על ידי 
חוָטרים – עצים קטנים שבוקעים מבסיס הגזע שלנו, ולאחר שמפרידים אותם מצמח 

האם הם מתפתחים לעץ חדש. 

שקד מצוי

 רוצים לשמוע מה יש לשקד להגיד? סרקו
https://bit.ly/30hbckx

נכון, אני קצת גנדרן ואוהב לעשות כניסה, אז מה? אחרי הכול, אני הסמל של חג האילנות, 
אני חייב להיות יפה וייצוגי. אני שוקד ומתקשט בשמלת פרחים ורודה ולבנה ממש בסוף 

החורף, עוד לפני שאני מצמיח עלים ירוקים. 

הדבורים אוהבות מאוד לבקר בפרחים שלי, אבל האנשים הכי אוהבים את הפירות – 
השקדים – גלעינים שעטופים בקליפה ירוקה, שעירה וחמצמצה, שגם אותה אפשר לאכול 

עד שהיא מתייבשת והופכת חומה וקשה. 

הגעתי מפרס, ואני שייך למשפחה של התפוח והאפרסק. בטבע השקדים שלי מרים, 
ואפילו מכילים כמות גדולה של החומר שמפיקים ממנו רעל ציאניד מסוכן, אבל במטעים 
כמות הרעלנים שבהם אפסית – הם אכילים, בריאים, טעימים ומתקתקים, ויכולים לשמש 

גם להכנת חלב שקדים, מרציפן, שמן ועוד. 

 הקליקו 
כאן

 הקליקו 
כאן

https://greenwin.kkl.org.il/files/tubishvat/trees_of_israel/shaked.mp3
https://greenwin.kkl.org.il/files/tubishvat/trees_of_israel/tamar.mp3
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שיטה 
סלילנית

 רוצים לשמוע מה יש לשיטה להגיד? סרקו
https://bit.ly/3j0f4Nk

יכול להיות שפיצחתי את השיטה: אני מצליחה לגדול באזורים מדבריים ולרכז סביבי 
מערכת אקולוגית שלמה של צמחים ובעלי חיים. תראו למשל את הצבי הארץ-ישראלי – 
הוא אוכל את התרמילים המסולסלים שלי, שהעניקו לי את השם שיטה ְסלִילָנית, מעכל 
את הזרעים, ובזכות זה הם מצליחים לנבוט מהר יותר. מזל שהוא לא פוחד מקוצים – יש 

לי זוג קוצים חדים מאוד בבסיס של כל עלה. 

לא סתם אני מזכירה לכם סוואנה אפריקנית – הגעתי הנה מאפריקה, ובכל זאת יש לי 
מקום של כבוד בתנ"ך, ואפילו שימשתי את בני ישראל לבניית המקדש והכלים שהיו בו. 

אני אוהבת חום ושורדת היטב במדבר, בין היתר בזכות השורשים הארוכים שלי, 
שמתחפרים עמוק עמוק באדמה ושואבים כל טיפת מים. 

שיזף מצוי

 רוצים לשמוע מה יש לשיזף להגיד? סרקו
https://did.li/NX1fT 

אה, חברים שלי, מה חדש? בא לכם משהו טוב ומתוק? אל תתביישו, קחו איזה פרי או שניים, רק 
תיזהרו לא להידקר מהקוצים. יֶס, לֶטס גֶט טּוגֶֶדר ֶאנד ִפיל אֹולַרייט...

יֵה, ֵמאן, זה לא מזיק להיות קצת פרוע וקוצני כדי לשרוד – אחרי הכול הגעתי מהסוואנה באפריקה 
כבר לפני 6,000 שנה, והספקתי ללמוד קצת איך להסתדר בארץ. קצת קוצים, קצת פירות מתוקים 
)שקוראים להם 'דומים'(, כמה פרחים, ובסוף אתה יכול אפילו להפוך לעץ קדוש – הנוצרים קוראים 

לי "קוצי המשיח", וגם בִאסלאם אני קדוש.

אל תתבלבלו מזה שאני כזה ידידותי, ֵמאן, אל תראו אותי כזה זורם – אני דווקא עקשן. לא נפטרים 
ממני כל כך בקלות. אני אוהב לשלוח שורשים מתחת לאדמה ולהתפשט עוד ועוד. יֵה, ֵמאן, לֶטס גֶט 
טּוגֶֶדר! וכשטוב לי אני נשאר ונשאר... הנה, תראו – יש לי חבר שגר בערבה, היה כבר בן 800. מה 

שרים ביום הולדת 800, ֵמאן? עד מיליון ועשרים שנה? 

אז למה אתם עצובים, ֵמאן? יֹו, יֹו, בואו בואו, תלמדו מהדבורים ומהזבובים – הם אוהבים את 
הפרחים שלי למרות שהם קטנים וירקרקים ולא בולטים לעין. הם יודעים מה מתוק וטוב בשבילם. 

אז בואו, לָאב ֵאנד ִּפיס, אנשים, בשבילכם עץ הדומים אף פעם לא תפוס...

 הקליקו 
כאן

 הקליקו 
כאן

https://did.li/NX1fT
https://greenwin.kkl.org.il/files/tubishvat/trees_of_israel/shita.mp3
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רימון מצוי

 רוצים לשמוע מה יש לרימון להגיד? סרקו
https://bit.ly/3v5uUeu

ידעתם שאפשר לפרוט גם על רימון ולא רק על גיטרה? חבל רק שבדרך כלל, זה קצת 
יותר מלכלך... הוצאת הגרגרים מהפרי שלי נקראת "פריטה". אין כמוני חגיגי כשהרימונים 
שלי מבשילים ומתמלאים בגרגרי יהלומים מתוקים ונהדרים, בדיוק בזמן מתאים לחגיגת 

ראש השנה. 

אני דומה יותר לשיח מרובה גזעים ולא תמיד נראה כמו עץ, אבל למי אכפת? יש לפרי שלי 
המון יתרונות בריאותיים וסגולות למניעת הזדקנות, והוא גם נשמר לאורך זמן. 

הגעתי מפרס, ואני נפוץ ונסחר כבר אלפי שנים בכל ארצות הים התיכון. צורת הפרי שלי 
מיוחדת מאוד. אני גם טעים וגם יפה: אני מעטר כלים, מבנים, פסיפסים ומטבעות, מככב 
בשירים וביצירות אומנות, ומסמל שפע, יופי, אהבה, חוכמה ופריון. לא פלא שזכיתי להיכלל 

בשבעת המינים ולהיות אחד מהסמלים הבולטים של ראש השנה.

ממש לא יפה, מה שעשו לי. איך נתנו לי שם כזה? קטל-אב. איזה שם נוראי, איזה צליל 
נוראי, ואיזו משמעות! פלא שאני מסמיק והגזע שלי נהיה אדום? זה יפה לפרסם את זה 

ברבים? אי אפשר לקרוא לי בלי להיזכר בסיפורים אכזריים ובאגדות מדממות. 

אתם לא מאמינים כמה צרות זה עשה לי – כולם ברחו ממני.  הציפורים התעופפו, החיות 
התחבאו, אפילו החרקים לא רצו לבוא להאביק אותי, אבל אני לא ויתרתי. משכתי אותם 
בריח ובצוף מתוק, וכשהם נכנסו לתוך הפרחים שלי, שדומים לכד הפוך עם פתח צר, כבר 
היה להם קשה לברוח....  קטלב. קטלי...לָאבִי... אפילו שם חיבה נורמלי אי אפשר לתת לי! 
לא יכלו לקרוא לי כמו באנגלית – עץ התות המזרחי? כמה חמוד, ומפתה ומסתורי... הרי 

אני קרוב משפחה של האוכמניות, יכלו לפרגן קצת.

כדי למשוך חברים הייתי צריך להמם את כולם ביופי שלי – מי יכול לעמוד בפני גזע חלק 
ומתפתל עם תלתלי קליפה דקים ועדינים ובפני אשכולות של פירות אדמדמים ומתוקים? 
תסתכלו רגע בפרופיל – יפה, נכון? מזל שיש לי חברה אחת שלא נטשה אותי מעולם. לה 
לא אכפת איך קוראים לי, ומה מספרים עליי, ואיך אני נראה. זו הפטרייה שחיה בשורשים 
שלי ומקיימת איתי סימביוזה נהדרת. היא לא יכולה בלעדיי, ואני לא יכול בלעדיה. ממליץ 

לכם על סימביוזה – זו חברות אמיתית. 

אז בפעם הבאה שניפגש, אתם יכולים לקרוא לי תותי. או סימבי. קשה לי להחליט...

 רוצים לשמוע מה יש לקטלב להגיד? סרקו
https://did.li/lkVw5

קטלב מצוי

 הקליקו 
כאן

 הקליקו 
כאן

https://did.li/lkVw5
https://greenwin.kkl.org.il/files/tubishvat/trees_of_israel/rimon.mp3
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 רוצים לשמוע מה יש לתאנה להגיד? סרקו
https://bit.ly/3p3N9Ad

ביישנית, כזו אני. מסתירה, מכסה, מחביאה – עוד בגן עדן, עם אדם וחווה, כשהייתי 
העץ הראשון שנזכר במקרא בשמו. כך גם עכשיו, כשאני מחביאה את מאות הפרחים 
הקטנטנים שלי בתוך תפרחת סגורה בצורת כד הנקראת "ַּפּגָה", ומרשה רק לצרעה אחת 
מיוחדת – הצְִרָּפגית – להיכנס, להציץ ולהאביק אותי. תהליך כזה אופייני לכל משפחת 
 הפיקוסים שאני שייכת אליה, ולכן קוראים לי פיקוס התאנה. קל לזהות את העלים שלי – 
לאף עץ אחר אין כאלה עלים שדומים לכפות ידיים רחבות וירוקות. בחורף הם נושרים, 

אבל – זהירות! – אם תקטפו אותם לפני כן, אטפטף עליכם שרף חלבי לבן וצורב. 

אני אוהבת מים, ּוגדלה ליד מעיינות ובורות.

אני שייכת לשבעת המינים, והישיבה תחתיי מסמלת חיי שלום ושלווה. אחרי הכול – מה 
רע למי שיושב תחת תאנה, נהנה מצל קריר, ואוכל מהפירות המתוקים והטעימים? היי, 
תשאירו קצת גם לציפורים, שמפיצות את הזרעים שלי. ואל תשכחו לייבש כמה פירות 

ולהפוך אותם לדבֵלים, שיישמרו גם לשנה הבאה. 

פיקוס 
התאנה

 רוצים לשמוע מה יש לשקמה להגיד? סרקו
https://tinyurl.com/mtyhkkrp

אני מושכת עטלפים. מודה. בשביל הפירות המתוקים שלי הם מוכנים להתעופף אפילו 
באמצע היום. הגעתי מאפריקה לפני אלפי שנים, אבל הצרעה שמאביקה אותי נשארה 
שם, ולכן אני לא יכולה להתרבות באופן טבעי כאן בארץ – רק בעזרת בני אדם. כשנותנים 
לי לצמוח בשקט, אני יכולה להגיע לגיל מכובד, לגדל גזע רחב ומרשים וַענפים מסועפים, 
 אבל אני לא מגלה בת כמה אני – בגזע שלי אין טבעות. אני קרובת משפחה של התאנה – 
שתינו שייכות למשפחת התותיים, והפירות שלנו ואופן ההאבקה שלנו דומים. בזכות 
העובדה שאני עמידה בפני לחות וריקבון, השתמשו בי לבנייה בימי קדם. כיום נשארו רק 
מעט עצי ִשקמים בסביבה, והשיר "גן השקמים" הפך לסמל נוסטלגי של נוף תל אביב 

הישנה.

פיקוס 
השקמה

 הקליקו 
כאן

 הקליקו 
כאן

https://tinyurl.com/mtyhkkrp
https://greenwin.kkl.org.il/files/tubishvat/trees_of_israel/teena.mp3


עזריםעצי ארץ ישראל 120121 חזרה לתוכן העניינים

...יֶס ִדיר, זה נכון, אני שייך למשפחת אצולה מפוארת. יֶס, אתם יכולים לקרוא לי ֶהר ַמגֶ'סִטי 
דפנה או ֶסר דפנה, אם קשה לכם להתרגל לשם ער אציל... לי זה היה קשה – ער... 

RRRR ...עררררר

כן, אפשר גם לקוד קידה אם אתם רוצים. לא סתם זכיתי בתואר, הרווחתי את זה ביושר, 
אתם מבינים – עוד באזור הטרופי שהגעתי ממנו האצילות שלי נראתה למרחוק. אני זקוף 
כזה ואצילי, ולעלים שלי יש ריח טוב וגם טעם טוב: מתבלים בהם תבשילים, עושים מהם 
תרופות ושמן, ומרפאים איתם כל מיני כאבים... בעדה השומרונית אני נחשב אפילו לאחד 

מארבעת המינים – בקיצור, אני עץ מנצח! 

יֶס, ִרילִי, זו הסיבה שזרי המנצחים היו עשויים ביוון העתיקה מעלי דפנה. זה בגלל שאני 
אציל ומוצלח כל כך, וגם בגלל הסיפור על דפנה, נימפת היער שברחה מאל השמש והפכה 
לעץ. הפרחים העדינים והאציליים שלי לבנבנים וריחניים, והם באמת מתאימים לקשט 
שמלה של נימפת יער. אני גם טוב להגנה מפני כשפים, שרפות ומחלות, אבל רק אם הן 

מחלות של אצילים.

 אז ַדרלִינגז, אם אין לכם כמה עלי דפנה במגירת התבלינים – דחוף, רוצו להשיג כמה, 
ותכינו לכם זר ניצחון!

 רוצים לשמוע מה יש לער להגיד? סרקו
https://did.li/19sTY

ער אציל

נו, אתם עוד לא מוכנים? קדימה, תסיימו להתארגן! אנחנו חייבים להיות שם ראשונים! 
נשף האביב של החורש עוד מעט מתחיל, השטיח האדום פרוס, השמש זורחת, הציפורים 

מצייצות – קדימה. 

מה? לא אהבתם? זה מוגזם לדעתכם? באמת, אין לכם מושג באופנה כנראה. זו הצעקה 
האחרונה בכל הרשתות.

תראו, אם אתם שואלים אותי, אז אין כזה דבר יותר מדי פרחים, ואין כזה דבר יותר מדי 
ורוד. כן, גם פרחים ישר על הגזע הולך. זה "גְלָאם" אמיתי, אין דברים כאלה... ככה זה 

אצלנו, באזור הטרופי שבאתי ממנו.

יו, אני ממש ממש ממש מקווה שכל המשפחה תגיע לנשף – האפונה והשעועית והחומוס... 
מה, לא ידעתם שזו המשפחה שלי? כן, גם אני קטנייה גאה! 

איזה כיף שהעונה התחילה, אני מתה לעשות כניסה. כבר הכנתי גם שמלה של עלי לבבות 
ירוקים, בדיוק לפי אופנת הקיץ. ישר מוֹוג.

ובסתיו – שילוב של הכל יחד – עלי לבבות ופרחים ורודים ופרפרניים. אני כבר מחכה 
לדבורים שיזמזמו לי את השיר הקבוע: כמה זזזה מתוק, כמה זזזה נהדר...

טוב, קדימה, כבר נהיית לי פריחה מרוב המתח הזה. אין לי זמן לחכות יותר. נתראה בנשף, 
תלבשו ורוד!

 רוצים לשמוע מה יש לכליל החורש להגיד? סרקו
https://did.li/YpElC

כליל החורש

 הקליקו 
כאן

 הקליקו 
כאן

https://did.li/YpElC
https://did.li/19sTY


עזריםעצי ארץ ישראל 122123 חזרה לתוכן העניינים

 רוצים לשמוע מה יש לחרוב להגיד? סרקו
https://bit.ly/2YNvn9m

אני לא מבין איך זה יכול להיות. אלפי שנים אני גדל כאן באזור. כל כך מרשים, כל כך 
מרכזי, נותן פרי מתוק שעושים ממנו דבש ושוקולד וקמח ואפילו סירופ נגד שיעול... כל 
זה – ואפילו פעם אחת לא הזכירו אותי בתנ"ך. אני גם היחיד מבין עצי הבר בארץ שפורח 
בסתיו. ואם זה לא מספיק לכם, מכיוון שהזרעים שלי כולם בעלי משקל וגודל דומה, הם 
שימשו בעולם הקדום יחידת משקל אחידה, שממנה נגזרה המילה קראט, לציון משקל 

של אבנים יקרות.

איזה קיפוח! אז מה אם אני קצת יבש וָחֵרב? אז מה אם יש לי עצים זכריים שאין להם 
פרי בכלל? זו לא סיבה לאפליה. מזל שלפחות קק"ל נתנה לי כבוד, ונטעה אותי בשפע 

בפארק בריטניה, ביער בן שמן ובמקומות נוספים.

חרוב מצוי

 רוצים לשמוע מה יש לזית להגיד? סרקו
https://bit.ly/3mMIsI9

עוד פעם היונה? בואו, ננסה פעם אחת בלעדיה. אחרי הכול, אני לא מסמל רק את השלום, 
אלא גם יופי, בריאות, כבוד, אצילות, עוצמה, יציבות ואריכות ימים. הייתי אחד מעצי הפרי 
הראשונים שהאדם ביית לפני אלפי שנים. אני יכול לחיות מאות שנים, אבל אפשר רק 
לנחש בן כמה אני, כי הגזע שלי הופך חלול כשאני מזדקן. אני מתחדש בקלות אחרי שרפה 
או כריתה, עושים ממני שמן משובח ומוצרים קוסמטיים, אוכלים את הפירות שלי, בעולם 
הקדום השתמשו בי למרפא ולמאור – אז למה להיתפס על היונה? בואו, תשתתפו פעם 
אחת בקטיף הזיתים, הָמסיק, ותבינו אחת ולתמיד למה אני אחד הגידולים החקלאיים 
החשובים בישראל. רוצים זיתים שחורים? חכו לסוף העונה. רוצים ירוקים? בואו בהתחלה, 

לפני שהם משנים צבע...

זית אירופי

 הקליקו 
כאן

 הקליקו 
כאן

https://greenwin.kkl.org.il/files/tubishvat/trees_of_israel/zait.mp3
https://greenwin.kkl.org.il/files/tubishvat/trees_of_israel/haruv.mp3


עזריםעצי ארץ ישראל 124125 חזרה לתוכן העניינים

 רוצים לשמוע מה יש לגפן להגיד? סרקו
https://bit.ly/2X8iYfr

תחרות הנינג'ה? קטנה עליי. אני מצמיחה כמה קנֹוָקנות – גבעולים דקים כאלה, 
שמתלפפים ונכרכים – ומתגברת על כל מכשול. אני בעצם לא עץ, אלא שיח מטפס, אבל 
זו לא התכונה היחידה שמיוחדת בי. הפרי שלי הוא היחיד מבין כל הפירות שזכה לברכה 
משלו – "בורא פרי הגָפן". טוב, מגיע לי קצת כבוד, זה ברור – אני אחד מגידולי התרבות 
הקדומים והחשובים ביותר בעולם – עושים ממני צימוקים, חומץ, מיץ, תרופות עממיות 
ותבשילים טעימים, אוכלים את הענבים שלי, והכי חשוב – עושים ממני יין, משקה איכותי 
וטעים שמלווה ארוחה טובה וגם משמש לפולחן ולצרכים דתיים בכל התרבויות כבר אלפי 

שנים. 

לא סתם נכללתי בשבעת המינים. בחורף אני עומדת בשלכת, וכשהאביב מגיע אני מלבלבת 
ומוציאה ענפים חדשים שנקראים "ְׂשריגים". אשכולות הפריחה שלי נקראים "סמדר", 
ובחודשי הקיץ מבשילים הענבים המתוקים, ומגיע זמן הּבָציר )קטיף הענבים(. לפרי היבש 
שלי קוראים צימוק. אני מסמלת פריחה, פריון ושגשוג כלכלי, ומופיעה כמרכיב קישוטי 
ואומנותי במטבעות, בתבליטים, בפסיפסים ובציורים בעולם הקדום. אפילו בפתח בית 

המקדש הייתה קבועה גפן של זהב. 

גפן היין

 רוצים לשמוע מה יש לברוש להגיד? סרקו
https://bit.ly/3mMoWvr

כן, זה אני, העץ שבנימין זאב הרצל בכבודו ובעצמו נטע ליד ירושלים בביקור שלו בארץ. 
תנו כבוד! כולם חשבו שהוא נטע ארז, ואפילו קראו למקום "ַאְרזָה" ולעץ "ארז הרצל" – 
אבל בעצם הוא נטע ברוש, ברוש כמוני ממש – הייתם מאמינים? כן, כדאי לכם לעמוד 
זקוף לידי, אני יכול להגיע לגובה עשרים מטר ולגיל של מאות שנים! לעלים שלי צורת 
מחטים, ולׂשרף שלי יש ריח נעים. אבל אם אתם אלרגיים לאבקה – עדיף שתתרחקו ממני 
באביב. האצטרובלים הזכריים שלי, שהאבקה מתפזרת מהם, נראים כמו כדורים קטנים, 
והם נפתחים רק כשהם בשלים. גם האצטרובלים הנקביים כדוריים. שני סוגי האצטרובלים 
תלויים על אותו עץ, רק על ענפים נפרדים. הרוח היא זו שמפיצה את האבקה שלי 

מאצטרובל לאצטרובל, וכך אני יכול להתרבות. 

אני עץ נפוץ, אבל אל תתבלבלו כשניפגש – לצמרת שלי יכולות להיות שתי צורות שונות – 
צריפית, שבה הענפים שלי גדלים מהודקים לגזע ואז אני דומה לשלהבת של נר, ואופקית, 

שבה הגזע זקוף והענפים מתפרשים לצדדים. 

ברוש מצוי

 הקליקו 
כאן

 הקליקו 
כאן

https://greenwin.kkl.org.il/files/tubishvat/trees_of_israel/brosh.mp3
https://greenwin.kkl.org.il/files/tubishvat/trees_of_israel/gefen.mp3


עזריםעצי ארץ ישראל 126127 חזרה לתוכן העניינים

 רוצים לשמוע מה יש לאשל להגיד? סרקו
https://bit.ly/3vfBNtW

אח, המדבר – יבש, חם, שומם, מלוח – בית כזה אני אוהב. אברהם אבינו, שנטע אותי 
בבאר שבע, כנראה ידע כבר אז שאין לי בעיה להסתדר במדבר: בזכות מבנה העלים 
שלי, מעין קשקשים שעוטפים את הענף, אני מאבד ממש מעט מים גם כשיבש וחם. ציפוי 
השעווה על העלים והענפים שלי עוזר לשמור על המים, וגם נותן לי צבע מיוחד – כחלחל-

אפרפר. חוץ מזה, אני מפריש מלח שאני סופג מהקרקע המלוחה, וזו דרך מעולה לגרש כל 
צמח שרוצה לגדול מתחתיי ולהתחרות בי. ואם זה לא מספיק, אז השורשים שלי מגיעים 
עמוק עמוק עד למאגרי מים תת-קרקעיים. הגעתי מצפון אפריקה, ואני נפוץ בכל הארץ, לא 
רק במדבר. כשאני פורח בסוף הקיץ, בפרחים קטנטנים המסודרים כמו שיבולים לבנבנות, 

אף חרק לא יכול לעמוד בפניי. 

אשל 
הפרקים

 אשחר
ארץ-ישראלי

מה זה? מה אמרתם? אשחר קראתם לי? מי אתם שתתחצפו אליי! דברו אליי יפה, תיזהרו 
שלא תחטפו ממני דקירה!

אה, יופי, עכשיו אתם מבקשים סליחה. לא התכוונתם. אחרי שנים שלא התייחסתם אליי 
– מה קרה, אני צנוע מדי בשבילכם? 

אז מה אם אני שיח לא גדול, שמתחבא בין העצים? אז מה אם יש לי עלים קטנים וחמודים 
בצורת טיפה, אז מה אם מהפירות המתוקים והעסיסיים שלי אפשר לעשות מיץ או ריבה 

בסוף הקיץ... אני אומר לכם, אם לא תיזהרו, תצטערו. 

אני מתוק אבל גם דוקררר! והפרי שלי קטן אבל גם מלכלךךךךך! 

תשלחו יד, והקוצים שלי ידקרו אתכם. תאכלו יותר מדי פירות, ותצטרכו לרוץ דחוף 
לשירותים. ושתדעו שאני, ככה, כמו שאני נראה קטן ולא חשוב, טוב לבריאות הלב וכלי 

הדם, מרפא צהבת, ואפילו מונע קמטים!

עדיף לכם להתייחס אליי בכבוד, כמו החרקים שמשתגעים עליי והציפורים שאוכלות 
לי מהפירות – אז אולי אני אתן לכם לעשות מחט מהקוצים שלי כשתיתקעו בטיול עם 
מכנסיים קרועים. ואם תתנהגו ממש יפה, אולי אתן לכם גם פרי או שניים לטעום – אבל 

אני מזהיר אתכם – אל תשכחו לירוק את הזרעים...

 רוצים לשמוע מה יש לאשחר להגיד? סרקו
https://did.li/wMyCN

 הקליקו 
כאן

 הקליקו 
כאן

https://did.li/wMyCN
https://greenwin.kkl.org.il/files/tubishvat/trees_of_israel/eshel.mp3


 רוצים לשמוע מה יש לתמר להגיד? סרקו
https://bit.ly/2YPC4Ia

 רוצים לשמוע מה יש לשקד להגיד? סרקו
https://bit.ly/30hbckx

עזריםעצי ארץ ישראל 128129 חזרה לתוכן העניינים

 רוצים לשמוע מה יש לארז להגיד? סרקו
https://bit.ly/3oXucPr

אההה, תנשמו עמוק, אוויר הרים צלול כיין... אני אוהב אוויר פסגות קר, ויכול להגיע ל-40 
מטר גובה. אולי זו הסיבה שאני מסמל יוקרה, חוסן ועוצמה. בארץ אני לא גדל כעץ בר – 
רק במקומות שנטעו אותי בהם – בצפון, באזור יער ביריה, וגם באזור ירושלים, שם קק"ל 
נטעה אותי. בעבר הייתי נפוץ באזורים הגבוהים בכל רחבי המזרח התיכון, אבל כריתה 
ומסחר צמצמו מאוד את האוכלוסייה שלי. יש לי אצטרובלים נקביים עגלגלים ואצטרובלים 
זכריים קטנים וגמישים, שצומחים יחד על אותו עץ. הרוח מפזרת בסתיו את האבקה שלי, 
ואז לוקח יותר משנתיים עד שהזרעים מבשילים בתוך הִאצטרובלים הנקביים. לכל זרע יש 
כנף קטנה, וכשהאצטרובל נפתח והזרעים מתפזרים, גם הם מופצים על ידי הרוח. בעבר 
שימשתי לבניית ספינות, רהיטים, ארמונות ומקדשים, בהם גם בית המקדש הראשון בימי 

שלמה המלך, כפי שמסופר בתנ"ך. אני הסמל של לבנון ומופיע בדגל שלה.

ארז 
הלבנון

 רוצים לשמוע מה יש לאלון להגיד? סרקו:
https://bit.ly/2YM46DR

בואו, שבו בצל, תעשו הפסקה, לאן אתם ממהרים? יש לנו זמן... היזהרו מהעלים שלי, 
הם קצת דוקרים, אבל הצל טוב, והמרחק לאלון הבא די גדול – אנחנו האלונים אוהבים 
"ספייס" וגדלים במרווחים גדולים זה מזה, בתצורת יער מרווחת שקוראים לה "יער-פארק". 
אם תחפשו היטב, יכול להיות שתמצאו תחתיי או על הענפים שלי גם כמה בלוטים גדולים. 
אלה הפירות שלי, שמורכבים מאגוזים חלקים – הבלוטים, שנמצאים בתוך ספלול – מין 
"ספל" קטן שמכוסה בקשקשים מופשלים לאחור. מהבלוטים האלה אפשר לעשות קמח 
ומאכלים נוספים, וגם בעלי החיים אוהבים מאוד לאכול אותם. יש ציפורים, כמו העורבני, 
שנוהגות לעוף עם בלוט במקור, לנחות במרחק, ואז לחפור ולהחביא אותו באדמה, וכך 

עוזרות לי להפיץ את הזרעים. 

אומנם הבלוטים מבשילים רק שנה וחצי אחרי ההאבקה של הפרחים, אבל אנחנו האלונים 
לא ממהרים. יש לנו זמן. אנחנו יכולים לחיות מאות שנים, לצמוח ולהפוך לעצים גדולים 
ומפוארים. בתקופות קדומות היינו סמל לחוסן ולעוצמה, שימשנו לבניית סירות, לבניין, 
כחומר בעירה לחימום ולבישול. עד היום אנחנו משמשים לבניית חביות ליין משובח הודות 

לטעם הטוב שאנחנו מוסיפים לו.

אלון 
התבור

 הקליקו 
כאן

 הקליקו 
כאן

https://greenwin.kkl.org.il/files/tubishvat/trees_of_israel/alon.mp3
https://bit.ly/3oXucPr
https://bit.ly/3oXucPr


 רוצים לשמוע מה יש לתמר להגיד? סרקו
https://bit.ly/2YPC4Ia

 רוצים לשמוע מה יש לשקד להגיד? סרקו
https://bit.ly/30hbckx
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 רוצים לשמוע מה יש לאלה להגיד? סרקו
https://bit.ly/3p2uAw3

כן, אני טיפוס אומנותי, צבעוני. לא מאמינה בשחור ולבן. בכל עונה אני צובעת את החורש 
בצבע החביב עליי – אדום: בחורף בענפים האדומים שלי, באביב בפריחה האדומה שלי, 
בקיץ בפירות האדומים שלי ובסתיו בשלכת ה...נכון! אדומה שלי. אני גדלה ברוב חלקי 
הארץ, והפירות העגלגלים והקטנים שלי אהובים על הציפורים. אם תרגישו חלשים, תוכלו 
לאכול אותם – הם עשירים בוויטמין E, ּוכשהם מיובשים וטחונים הם משמשים חלק 
מתבלין הזעתר. לפי הצבע תוכלו לזהות איפה יש זרעים: בפירות אדומים אין זרעים, 
ובכחלחלים – יש. חוץ מהפירות תלויים על הענפים שלי גם ֲעָפצים – מין גידולים דמויי 
בננה, שיוצרים בעלי חיים קטנטנים שנקראים כנימות. אני גאה במשפחה שלי – מי לא 
היה גאה בבני דודים כמו מנגו ופיסטוק חלּבי? בימי קדם נהגו לקיים תחתיי טקסי פולחן 

וקורבנות, ואולי בזכות זה זכיתי בשם "ֵאלָה".

השפיץ בקצה העלעל שלי יעזור לכם לזהות אותי ולהבדיל ביני לבין אלת המסטיק והאלה 
האטלנטית, שגדלות גם הן בישראל. 

ֵאָלה ארץ-
ישראלית

 רוצים לשמוע מה יש לאורן להגיד? סרקו
https://bit.ly/3mSIga6

יאללה, קדימה, מספיק להתפנק! אין מה לחכות, תנו לי קצת מים, הרבה אור ומעט זמן, 
ואני כבר אזדרז ואגדל לכם יער. אני קליל וזריז, צומח בשמחה גם בכיסי קרקע קטנים 
ואפילו באדמה ַסלעית שיש בה מעט חומרי מזון. בגלל זה, בין היתר, הפכתי לעץ ייעור 
מרכזי ולעץ חלוץ בארץ בתחילת מפעל הנטיעות. לדעתם של החוקרים, הׂשרף הכתמתם 
שאני מפריש מהענפים ומהגזע אחרי פגיעה נועד להגן עליי ממזיקים. לרוב אני העץ 
הראשון שזרעיו נובטים אחרי שרפת יער. העלים שלי הם מחטים, והפירות אצטרובלים. 
הרוח מעבירה את האבקה מאצטרובל זכרי לאצטרובל נקבי, וגם מפיצה את הזרעים שלי 
רחוק רחוק, כשהאצטרובל מבשיל ונפתח. אוהבים חומוס עם צנובר? נסו לאסוף זרע או 

שניים של אורן הצנובר לפני שהוא מתעופף רחוק מדי...

אורן 
ירושלים

 הקליקו 
כאן

 הקליקו 
כאן

https://greenwin.kkl.org.il/files/tubishvat/trees_of_israel/oren.mp3
https://bit.ly/3p2uAw3
https://bit.ly/3p2uAw3


עזריםעצי ארץ ישראל 132133 חזרה לתוכן העניינים

תעודת זהות לילד/ה 
שם

גיל

צבע עיניים

צבע שיער

מספר אחים ואחיות

חיית מחמד

תחביב

ארץ לידה

פרי או עץ אהוב

)עמ׳ 96(פעילות 2 | תעודת זהות

תמונה או ציור שלי:

תעודת זהות לעץ
שם

גיל )מוערך(

צבע העלים

צבע הגזע

צורת הפרי

ארץ המוצא )האם זה עץ מקומי?(

תכונות בולטות

תיאור 
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שקד מצויתמר מצוי

שיטה סלילניתרימון מצוי

פיקוס השקמהפיקוס התאנה

זית אירופיחרוב מצוי

)עמ׳ 96(פעילות 2 | זה הסוד שלי

ברוש מצויגפן היין

ארז הלבנוןאשל הפרקים

ֵאָלה ארץ-ישראליתאלון התבור

אשחר ארץ-ישראלי אורן ירושלים

)עמ׳ 96(פעילות 2 | זה הסוד שלי
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ער אצילכליל החורש

שיזף מצויקטלב מצוי

פעילות 2 | זה הסוד שלי

איש תחת גפנו 
ותחת תאנתו

מרוב עצים לא 
רואים את היער

נתלה באילנות 
גבוהים

אגוז קשה לפיצוח

התפוח לא נופל 
רחוק מהעץ

צדיק כתמר יפרח, 
כארז בלבנון יׂשגה

 דבר אל העצים 
ואל האבנים

פעילות 3 | עצים וביטויים 

פתגמים

)עמ׳ 98( )עמ׳ 96(
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חורשת 
האיקליפטוס

מקהלה עליזה 

עץ הרימון

כי האדם עץ 
ילד של אבאהשדה

ברוש

השקדייה פורחת

צדיק כתמר יפרח

פעילות 3 | עצים וביטויים 

שירים

)עמ׳ 98(

מי אמר? 

סרקו את הקודים שעל כרזות ערכת עצי ארץ ישראל והאזינו למידע על 
העצים כדי להכיר אותם.

התאימו את המשפט לעץ - כתבו ליד כל משפט לאיזה עץ הוא שייך.

בנק עצים: גפן היין, פיקוס התאנה, אורן ירושלים, ארז הלבנון, זית 
אירופי, אשל הפרקים, אלון התבור, תמר מצוי, שקד מצוי, ברוש מצוי

פעילות 6 | שניצל בורשט

משימה 1

)עמ׳ 104(

אני היחיד מכל הפירות שקיבל ברכה מיוחדת משלו. 1

הפרי המיובש שלי נקרא דבֵלה. 2

יש לי אצטרובל, ובתוכו מתחבאים צנוברים. 3

הגעתי ממדינה שכנה והשתתפתי בבניית בית המקדש . 4

 אני מופיע כסמל בפי היונה ובסמל הקצונה. 5

עליי מלוחים, ואני גדל באזורים צחיחים. 6

 אני גדל במרווחים גדולים, בתצורת יער שקוראים . 7
לה "יער פארק", והפרי שלי מורכב משני חלקים

יש לי ַסנסינים, ַמכּבֵדים וחוָטרים. לקטיף שלי קוראים גדיד. 8

 אני פורח ראשון מבין העצים בחורף, ולכן קיבלתי את שמי . 9

יש לי אצטרובלים עגולים, ונהוג לטעת אותי סביב בתי קברות . 10
בגלל צורתי

שם הקבוצה:
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"נכון״ או "לא נכון"?

עץ הארז מופיע על דגליהן של המדינות לבנון וקנדה.  	

יש עצי תמר זכרים ויש עצי תמר נקבות.  	

ההבדל בין זיתים שחורים לזיתים ירוקים הוא סוג  	
העץ שהם גדלים עליו.

עץ האורן גדל לאט מאוד.  	

קטיף ענבים נקרא בציר, וקטיף זיתים נקרא מסיק.  	

עצי אשל צומחים במקומות גשומים.  	

 אפשר לאכול את קליפת השקד גם כשהיא ירוקה. 	

החרוב אינו מוזכר בתנ"ך.  	

הטבעות בגזע של הִשקמה עוזרות לקבוע את גילה.  	

פירות הֵאלָה משמשים בתבלין הזעתר.  	

דפנה היתה נימפת יער. 	

כליל החורש שייך למשפחת הקטניות. 	

סרקו את הקודים שעל כרזות ערכת עצי ארץ ישראל והאזינו למידע על 
 .û או üהעצים כדי להכיר אותם. סמנו ליד כל משפט

)עמ׳ 104(פעילות 6 | שניצל בורשט

שם הקבוצה:

משימה 2

איזה עץ מסתתר בחידה?

פתרו את חידות הציורים וכתבו את שמות העצים המסתתרים.

49

10 12 1

)עמ׳ 104(פעילות 6 | שניצל בורשט

שם הקבוצה:

משימה 3

שם העץ:שם העץ:

שם העץ:שם העץ:
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איזה עץ מסתתר בחידה?

פתרו את חידות הציורים וכתבו את שמות העצים המסתתרים.

)עמ׳ 104(פעילות 6 | שניצל בורשט

שם הקבוצה:

משימה 3

שם העץ:שם העץ:

שם העץ:שם העץ:

7 1313

12 6

אורנפגתלאי

לרידיפזישת

הבמדקשהבלו

אלולויברהב

יטנגסטהופר

שקמהההטשרת

קשצהתציעקח

כמומארזדין

לחיקנולאמפ

תיזשהעשרמת

העצים שמופיעים בתפזורת:
אורן, גפן, אלה, שקמה, אשל הפרקים, אלון, ברוש, פיקוס התאנה, 

רימון מצוי, ארז, אלון, זית, תמר, שיטה, שקד, קטלב, שיזף.

תפזורת עצים

פתרו את התפזורת וגלו את שמות העצים המופיעים בבנק העצים. 
)השמות כתובים מימין ומשמאל, מלמעלה ומלטה, אך לא באלכסון(

)עמ׳ 104(פעילות 6 | שניצל בורשט

שם הקבוצה:

משימה 4
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איזה עץ מסתתר בחידה?

)עמ׳ 104(פעילות 6 | שניצל בורשט

שם הקבוצה:

משימה 5

כתבו איזה פתגם ידוע מוצג בכל איור וציינו במשבצת את מספר ההסבר 
המתאים לכל אחד מהפתגמים.

הפתגם:
מספר ההסבר:

הפתגם:
מספר ההסבר:

הפתגם:
מספר ההסבר:

הפתגם:
מספר ההסבר:

הפתגם:
מספר ההסבר:

הפתגם:
מספר ההסבר:

הסברים לפתגמים

גורם נזק לעצמו, פוגע בעצמו על ידי פגיעה במשהו שעליו הוא מתבסס1. 

הבן דומה לאביו. 2

עדיף להשיג מטרה קטנה וקרובה מאשר לשאוף למטרה גדולה ולא מושגת. 3

משל למי שמדבר ולא מקשיבים לו . 4

מרוב עומס פרטים לא רואים את הנושא. 5

מסתמך על דברים שאמרו גדולים וחכמים ממנו. 6
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אהבה  

״אי אפשר "לחנך לאהבה"
לא לאהבת הארץ, ולא לאהבת הנוף

באהבה אפשר להדביק את הזולת.
אהבה אפשר לעורר לפעמים

אבל לא ביד רמה – ולא בזרוע נטויה״.

עמוס עוז )סופר(

"אנשים מתחילים לגלות שלצאת אל ההרים זה 
לצאת הביתה; שהטבע הוא הכרח; וששמורות טבע 

ופארקים חיוניים לא רק כמאגרי עצים וכנהרות 
השקיה, אלא כמעיינות של חיים".

ג'ון מיור )אבי הפארקים ושמורות הטבע בארה"ב(

"כמה מפליא שאפשר להתבונן שעות ארוכות, 
ביער, בעץ אחד בו, בעלה אחד שעליו, בעורק 
אחד של העלה – ושעות מפליאות זורמות 

ועוברות בנשמה". 

יאנוש קורצ'ק )סופר ומחנך(

)עמ׳ 107(פעילות 7 | שלוש דילמות יער 

דילמה 1

יציאה ליער

ער
לי

ה 
יא

יצ
 | 

1 
מה

יל
ד

ער
לי

ה 
יא

יצ
 | 

1 
מה

יל
ד

ער
לי

ה 
יא

יצ
 | 

1 
מה

יל
ד

"אנו שבים אל הטבע, אבל לא בתור עבדים ולא בתור אדונים, אף לא 
בתור תיירים וחוקרים, המסתכלים מרום ידענותם במה למעלה ומה 

למטה, כי אם בתור שותפים אקטיביים ובתור אחים נאמנים: אנחנו באים 
להשתתף עם הטבע בחיים וביצירה. יותר נכון, אנחנו באים להתאחד עם 

הטבע בייחוד שלם, בבחינת: האדם והטבע – חד הוא. כל החומות, הגדרים 
והסייגים בין חיי האדם ובין חיי הטבע ייהרסו. ים אחד גדול לאין סוף של 
חיים, יש של חיי עולם, עולם מלא של יחסים חדשים, של ערכים חדשים! 

הן מעתה יש לנו יחס – יחס ישר, נפשי, עמוק, לכל רגב אדמה, לכל אבן 
ולכל סלע, לכל עשב ולכל עץ, לכל חי ולכל רמש, כמו לכל בשמים, 

לכל העולמות אשר במרחבי אין קץ ולכל אשר בהם – כולנו אחים, כולנו 
שותפים בחיי עולם, בצער עולם, בשירת עולם, ביצירת עולם, במחשבת 
עולם, באמת עולם. פה יכול כל אחד להביא לידי גילוי את עצמיותו בכל 

שלמותה מבלי לנגוע אף כמלוא נימה בשל אחרים".

א"ד גורדון )חלוץ והוגה דעות, ממעצבי דרכה של ההתיישבות הציונית 
המתחדשת(

שאלות לדיון
האם יש בכלל סיבה לעודד את האדם לצאת לטבע? מדוע?	 

האם חשוב להנגיש את היערות ושמורות הטבע לאדם, 	 
לבנות בהם אטרקציות ולהתאמץ להביא אליהם את הציבור? 

אולי עדיף להשאיר את הטבע כמו שהוא, ושמי שרוצה 
ליהנות ממנו יבוא גם ללא אטרקציות? 

האם, לדעתכם, הנגשת הטבע לאדם פוגעת בטבע או 	 
מסייעת לו?

ספרו על חוויה אישית שחוויתם בטבע, שלא הייתה יכולה 	 
לקרות במקום אחר.
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עזריםעצי ארץ ישראל 148149 חזרה לתוכן העניינים

"העולם המודרני החל ביום שהטבע  הפך לנוף".
א"ל וורת'ינגטון )מרצה וחוקר בתחום הסליחה(

הידעת?
במבצע ניקיון שיזמה קק"ל ב-2016 נאספו יותר מ-800 טונות אשפה ביום 	 

אחד. 

בשמורות טבע ובפארקים מרכזיים בעולם, למשל בהרי הפירנאים 	 
באירופה, אין פחי אשפה בתוך הפארק. המטיילים מתבקשים לקחת את 

האשפה איתם. 

כשני-שלישים מהחופים בישראל הוגדרו בקיץ 2015 על ידי המשרד 	 
להגנת הסביבה בדרגת לכלוך שבין בינוני למלוכלך מאוד. 

בפסח 2015 נאספו 400 טונות אשפה סביב הכינרת.	 

בשמורת דן, במקום פתוח, בשטח שמטיילים נוהגים לעשות את צרכיהם, 	 
הציבו פחי אשפה. כך מעודדים מטיילים לזרוק את נייר הטואלט המשומש 

לפח במקום להשאירו בשטח.

מסע חינוך והסברה מוצלח משנות ה-70 )של המאה הקודמת( יצר 	 
מודעות שלא לקטוף פרחי בר. בעקבותיו הצליחו מסעות חינוך והסברה 

נוספים לחולל שינוי התנהגותי בישראל, ובהם: חיסכון במים, חגירת חגורת 
בטיחות במכונית וניקוי גללי כלבים מן המדרכה. מסעות ההסברה האלה 

היו מלווים בקנסות כבדים. 

פעילות 7 | שלוש דילמות יער 

דילמה 2

אשפה ביער
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למידע ולנתוני פסולת בישראל, היכנסו לאתר המשרד להגנת הסביבה: 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/SolidWaste-Data/
Pages/WasteData.aspx

שאלות לדיון
מי אחראי על הפסולת בטבע?	 

האם קק"ל צריכה לשים פחים ביערות? 	 

האם אפשר ונכון לסמוך על המטיילים שיאספו את האשפה 	 
אחריהם? 

האם חלק מתפקידה של קק"ל, כמי שאחראית על היער 	 
והייעור, הוא לאסוף אשפה?

 מהי, לדעתכם, הדרך הנכונה לחולל שינוי לטובה – 	 
חינוך או קנסות?

הציעו דרך להגברת המודעות בציבור הרחב למניעת השלכת 	 
פסולת בטבע.
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http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/SolidWaste-Data/Pages/WasteData.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/SolidWaste-Data/Pages/WasteData.aspx


עזריםעצי ארץ ישראל 150151 חזרה לתוכן העניינים

פעילות 7 | שלוש דילמות יער 

דילמה 3

שרפות ושיקום יער 

"והאדם אילף כל בהמה, והאדם חרש באדמה, והאדם המציא את הגלגל, 
והאדם השיט ספינות על גל, והאדם המציא את הקיטור, והאדם עף 

מעלה כציפור, והאדם כבש כוכבי מרום, והאדם המציא את האטום; 
והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום... וישבות מכל מלאכתו 

ולא ברא את האדם, וירא אלוהים כי טוב".

חיים חפר )משורר, פזמונאי, מחזאי, תסריטאי ועיתונאי(
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"ככל שהעולם מתפתח שואף הוא לחזור 
לטבעיותו המקורית".

הרב קוק )פוסק, מקובל והוגה דעות(

 "הבריאה חיה, צומחת ומתפתחת; 
האדם הוא רק עד".

ויקטור הוגו )סופר, משורר ומחזאי(

שאלות לדיון
רוב השרפות בישראל הן מעשה ידי אדם. מה, לדעתכם, 	 

 ניתן לעשות כדי לצמצם את כמות השרפות? 
אילו פעולות מסוג מניעה, איסור והטלת קנסות על שימוש 

באש ביער הייתם מציעים לבצע?

אחת הגישות להתמודדות עם שרפות יער היא לבצע 	 
שרפות מונעות – שרפות מתוכננות בחורף, שבמסגרתן 
שורפים את תת-היער )עשב וטחב( ומקטינים את כמות 

החומר הדליק. כך גם מצמצמים את סכנת השרפה 
הבלתי מבוקרת. מהם, לדעתכם, היתרונות והחסרונות 
של שיטה זו? האם היא מתאימה לשמירה על הטבע?

האם לאדם שאחראי לשרפה יש גם אחריות לשיקום 	 
היער שלאחריה?

האם האדם צריך להתערב בשיקום היער לאחר שרפה או 	 
לתת לטבע להתחדש מעצמו? 
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 כל החומר שבמארז מודפס על נייר אקולוגי למען הסביבה

לפעילויות חינוכיות, כתבות, סרטים 
 ומשחקים היכנסו לאתר החינוך של קק"ל:

www.kkl.org.il/education

תוכני הפעילויות מיועדים לצורכי הדרכה והוראה בלבד, ואין 
לעשות בהם כל שימוש אחר מעבר לשימוש זה
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