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בלדה לבוגרת קיבוץ
כל יום אחר הצהריים, בסביבות השעה 16:00, חיכיתי חסרת סבלנות 
הקיבוץ.  ברחבי  לטייל  נלך  ויחד  הילדים,  מבית  אותי  שתיקח  לאמי 

ברגל או באופניים. רק שתינו, או עם אחיי וחבריי. 
השדה  ולגידולי  השנה  עונות  האוויר,  למזג  בהתאם  נערכו  הטיולים 
כדי  האפונים  שדות  את  לראות  הלכנו  אטרקטיביים.  והיו  שהבשילו 
לבדוק אם אפשר כבר לטעום מהן, צעדנו לשדות הכותנה הקרובים 
ונערם לחבילות, או כדי לגלוש על  כדי לראות את הצמר גפן נדחס 
הכותנה שנאספה. לפעמים סתם כך שיחקנו בתופסת או במחבואים 

על הדשא הגדול הפרוס מחוץ לחדר אוכל.

חוויות הילדות שלי בטבע ובמרחבים מלוות אותי עד היום, והן שהקנו 
בחודש- פעם  לטבע  לצאת  ה”שגעון”  ואת  לטיולים  האהבה  את  לי 

בטיולים  שנצבר  החוויות  אוסף  חברים.  קבוצת  עם  יחד  חודשיים, 
מעלים  המשפחתית,  במסגרת  או  בקבוצה  מקיימים,  שאנו  הרבים 
ואילו  בגרותם,  בשנות  יצברו  שילדינו  הזכרונות  לגבי  שאלות  אצלי 

חוויות הם יאספו בהקשר של אהבה לטבע ולארץ.
לחוות את הארץ בעזרת  בי תקווה, שהמנהג שלנו  ויש  לי ספק,  אין 
טיולים יהיה גם חלק ניכר מסל החוויות שייצרב בלב ילדינו - ויתרום 

את חלקו להוויה משפחתית משמעותית.
אסנת קירזנר 
אמא של שחר )ח’(, ניר )ו’(, רז )א’( וטל 
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אדם  שתפגשו  נניח 
שהוא  שיטען  ברחוב 
ליצור  ויכול  קוסם 
מאוויר.  עץ 
יישמע  זה 
י,  ט ס ט נ פ
)בטח  נכון? 
לכם  יש  אם 
 ,) ן י מ ק
מוזר  אבל 
שזה  ככל 
זה  יישמע, 
שקורה  מה  בדיוק 
הצמחים  כל  בטבע. 
מאוויר.  בעיקר  מאוויר.  גדלים  אכן 
וצורכים  מינרלים  סופגים  אמנם  הם 
מים מהקרקע, אבל את עיקר המסה )=כמות 
מהאוויר.  מקבלים  הם  שלהם  החומר( 
של  ה”לחם”  הוא  האוויר  אחרות,  במילים 
הצמחים, והצמחים, כזכור, הם הלחם שלנו. 
שהצמחים  הרי  מדהים,  מספיק  לא  זה  ואם 
אחראים גם לייצור החמצן בעולם, כלומר הם 
הופכים את האוויר לכזה שנוכל לנשום אותו. 
לאכול,  מה  לנו  היה  שלא  רק  לא  בלעדיהם 

אלא גם לא יכולנו לנשום כלל.
של  מורכב  קונצרט  הוא  עצמו  התהליך 
כאן  שלא  מסובכים  מולקולאריים  מנגנונים 
המקום לפרטם, אבל מאחר שמדובר בהנחה 
לעקוב אחר  ומשונה, מעניין  מופרכת  כך  כל 

הגילויים הראשונים שהובילו למסקנה הזו. 
הלמוט  ואן  בפטיסטה  יאן  ִּפרסם  ב-1648 
שלו.  המפורסם  העציצים  ניסוי  תוצאות  את 
בעציצים  ערבה  עצי  במסירות  גידל  הלמוט 
השקה  הוא  שנים  חמש  במשך  אדמה.  עם 

לאוויר  אותם  וחשף  גשמים  במי  אותם 
כמו  ממש  בהם  וטיפל  שמש,  ולאור  צח 
אותם.  עקר  הוא  ואז  ממליצות.  שהסבתות 
השתילה  לפני  האדמה  את  שקל  הלמוט 
ואחרי העקירה של העצים הבוגרים. הוא מצא 
שמשקל האדמה לא השתנה כלל במשך כל 
גדלו  העצים  הזה  שבזמן  למרות  התקופה, 
הסיק  “ובכן,”  רב.  משקל  לצבור  והספיקו 
במשך  ירד  לא  האדמה  משקל  “אם  הלמוט, 
צמחו  הערבה  ששתילי  בעוד  שנים,  חמש 
- שורשים,  ניתן להסיק שהעצים  והיו לעצים 
שבהם  המים  מתוך  רק  צמחו   - וענפים  גזע 
השקיתי את העציצים. מה יש לומר, תיאוריה 
שהיא  זה  איתה  היחידה  הבעיה  מבריקה! 

שגויה. 
שצמחים  עדויות  הצטברו  השנים  במשך 
צורכים רק אחוז בודד מהמים שהם קולטים. 
את כל השאר, התברר, הם מאדים לסביבה. 
האנגלי  שהכימאי  עד  שנים  מאה  עוד  לקח 
ג’וזף פריסטלי הראה שנר דולק שמונח בכלי 
באותו  אם  רק  ולבעור  להמשיך  יכול  אטום 
הכלי נמצא גם צמח. שבע שנים מאוחר יותר 
צמחים,  וחוקר  רופא  אינגנהאוז,  יאן  הוכיח 
באור.  רק  להצליח  יכול  והצמח  הנר  שניסוי 
בחושך הנר לא יבער. מכאן הסיקו החוקרים 
שבנוכחות אור הצמחים מייצרים “אוויר טוב”. 

כך נפתחה הדרך להבנת הפוטוסינתזה.
אז מה למדנו מכל הניסויים האלו? 

שצמחים,   - שנית  סבלנות.  שצריך   - ראשית 
 - מאוויר  ומתפתחים  צורכים  גודלם,  כל  על 
שתוך   - שלישית  מהמים.  ולא  מהאדמה  לא 
כדי גדילתם הצמחים פולטים חמצן )את זה 
לא בדיוק למדנו מהניסויים, אבל אני מקפיץ 

אותנו כמה שנים קדימה, מה ִאכפת לכם(.

וגברה.  הלכה  רק  התדהמה  השנים  עם 
ניסויים מדעיים גילו שהפוטוסינתזה מורכבת 
בעצם משני תהליכים: שלב גיוס האנרגיה  - 
“שלב  מפתיע  באופן  ונקרא  באור  שמתרחש 
גם  שמתרחש   - החומר  יצירת  ושלב  האור”, 
וגם בחושך אבל נקרא “שלב החושך”.  באור 
ברורה  לא  בדרך  מנצל  הצמח  האור  בשלב 
את אור השמש כדי לפרק את הצורה למים 
לומר  פשוטה  דרך  אין  מהאדמה.  ינק  שהוא 
מתפרקים  פשוט  המים  זאת,  לעשות(  )או 
לפני  שעד  החמצן,  מכך  וכתוצאה  לגורמים 
משתחרר  מהמים,  חלק  שהוא  חשב  רגע 

לאוויר וממתין שננשום אותו. מגניב, תודו. 
מרוויח  הוא  זה?  מכל  מרוויח  הצמח  ומה 
החושך  בשלב  החושך.  לשלב  אנרגיה 
לתומן  שטיילו  דו-חמצני  פחמן  מולקולות 
מתחברות  נלכדות,  הצמח  אל  וחדרו  באוויר 
גלוקוז למשל.   - והופכות להיות סוכר  ביניהן 
אורגני  חומר  כל  ליצירת  סלולה  הדרך  מכאן 
זרעים  פירות,  עלים,  גזע,   – צריך  שהצמח 
שורשים וכו’. וכך נוצרים המזון, הפחם והדלק 

על פני כדור הארץ.
להמון  השנים  במשך  נחשפתי  כבוטניקאי, 
תקשורת  על  צמחים:  על  מרתקים  מחקרים 
על  מסכנה,  התחמקות  ומנגנוני  צמחים  בין 
תנועה בצמח ועל תנועה של הצמח)!(, וכמובן 
כגון  גנטית,  להנדסה  מתקדמות  שיטות  על 
צמחי  של  במטעים  האדם  גוף  חלבוני  ייצור 
טבק. למרות זאת, התהליך הכי מדהים והכי 
לפני  כבר  שהתגלה  זה  הוא  בעיניי  מתוחכם 
על  תחשבו  עמוק,  תנשמו  שנה.  ממאה  יותר 

זה רגע – ותתפעלו.
אלון גליק 
אבא של אחינעם )ז’(, ניצן )ד’(, אביה )א’( ונבו )גן תות(



פרשת “בשלח”פרשת השבוע למשפחה

ראש               בראש

קח פרי ותהיה לי סמלי
בשבת  כלל  בדרך  נקראת  “בשלח”  פרשת 
לאילנות  השנה  ראש  בשבט,  לט”ו  הסמוכה 
וכמובן  הטבע,  הוא  המוקד  שבו  מיוחד  יום   -

הקשר הבלתי נפרד שלו אל האדם. 
מדהימים  ניסים  מתוארים  שלנו  בפרשה 
קריעת  הטבע:  ִגְדֵרי  את  ומשנים  שהופכים 
ים-סּוף, ירידת המן, הופעת עמוד האש ועמוד 
בסדר  העולם  את  ברא  הקב”ה  ועוד.  הענן 
ותפקיד  מקום  יש  בטבע  פרט  לכל  קבוע: 
מתרחש  הנס  בשלמות.  מבצע  הוא  שאותו 
המוכרים.  בחוקים  התערבות  יש  כאשר 
לטבע  כביכול  אמר  הקב”ה  מצרים  ביציאת 

“עצור”, כדי שלא יפריע למהלך הגאולה. 
אבל בהמשך מתהפכים היוצרות, עם ישראל 
לאחר  הטבע.  על  לשמור  שנדרש  זה  הוא 
מצווה  במדבר  העם  של  ומתיש  ארוך  מסע 
לארץ,  כניסתם  עם  ישראל,  עם  את  הקב”ה 
לנטוע עצים: “ְוִכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ ּוְנַטְעֶּתם ָּכל 
ֵעץ ַמֲאָכל...” )ויקרא יט כג(. נטיעת העצים היא 
ראשית ההתיישבות והקביעה כי ישראל הוא 
לא עוד עם נווד אלא כזה שמשתרש באדמת 

הארץ המובטחת. 
בעריכת סדר ט”ו בשבט אנו מבקשים לבטא 
את אהבתנו לארץ ישראל, את רצוננו להכירה 
סדר  כמנהג  עליה.  לשמור  שאיפתנו  ואת 

יציאת מצרים, כפי  פסח )המספר את סיפור 
בשבט  ט”ו  בסדר  נהוג  בפרשתנו(,  שמתואר 
ארבע  את  שמסמלות  כוסות,  ארבע  לשתות 

עונות השנה. 
חולפות  כך  בכוסות,  מאדים  שהיין  ככל 
אל  הקרירים  והחורף  הסתיו  מן  העונות: 
מסמל  הלבן  היין  החמימים.  והקיץ  האביב 
החמה  החורף.  וראשית  הסתיו  עונת  את 
העצים  בעננים,  מתכסים  השמים  נחלשת, 
מובן  אבל  לתרדמת.  נכנס  הטבע  בשלכת, 
האדום  היין  היין...  שתיית  עם  ש”נעוררו” 
מסמל את החיים, את התחדשות הטבע, את 

ההתעוררות, את הפריחה והלבלוב.
בסדר נוהגים לאכול פירות שונים, ביניהם גם 
שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל. 
תורת הקבלה רואה סמליות בסוגים השונים 

של הפירות, המייצגים עולמות שונים:
עולם העשייה – אלו הם הפירות שאוכלים את 
וזורקים את קליפתם. מדובר בפירות  תוכנם 
שדורשים בתחילה הגנה )קליפה(, אך כשהם 
מתגלה  אזי   - מוסרת  והקליפה  מבשילים 
טעמם המתוק והערב לחיך. ִחשבו על ילדינו 
ואז  לצמוח,  כדי  ולתמיכה  להגנה  הזקוקים 
ובעל  מוצלח  אדם  מתגלה  ב”בשלותם” 
וגם  רימון,  )לדוגמה,  טובות  ומידות  ערכים 

במידה מסוימת חיטה ושעורה(.

הנאכלים  הפירות  הם  אלו   – הבריאה  עולם 
שבתוכם.  והזרעים  קליפתם  על  בשלמותם, 
פירות אלו מסמלים עולם שאינו נפסד, שאין 
בו דבר שמתבזבז, עולם מושלם ומסודר כפי 

שברא אותו האלוקים )לדוגמה, גפן, תאנה(.
בהם  שיש  הפירות  הם  אלו   - היצירה  עולם 
מחזוריות  את  המסמלים  גלעינים,  או  זרעים 
החיים, את ההתחדשות ואת היכולת להוליד 

)לדוגמה, זית, תמר(.
בין  הקשר  את  מראה  מלכיאור  מיכאל  הרב 
האדם לצומח, בבחינת “כי האדם עץ השדה”, 
מן  משהו  לבטא  כדי  בעצים  ש”יש  באומרו 
הם  סמל   - העץ  ענפי  והמאחד.  המייחד 
אחד  וכל  הם,  מרובים  הישראלית.  לחברה 
מהם פונה לכיוון אחר. יש ענפים הנוטים לצד 
ימין ויש הפונים לשמאל )ברוח הבחירות שזה 
ביבול  העשירים  ענפים  יש  להן(.  חלפו  עתה 
ויש העניים בפירות. חלק מן הענפים קרובים 
שענף  יש  מזה.  זה  רחוקים  וחלקם  לזה  זה 
אחד מנסה לטפס על חברו או מונע את גידולו 
של האחר. הצד השווה שבהם, הוא שבסיסם 
הגזע   - אחד  ממקור  באים  וכולם  משותף, 
ולצמוח  לגדול  שואפים  וכולם  והשורשים, 

מעלה מעלה”.
לילך אלעזרי
אימא של חיים-חי )י”א(, דניאלה )ט’( ושילת )ג’2(

דשא אמיתי
על  לוחצים  בקופסאות,  גרים  אנחנו  בחיים.  התקדמנו  איך  נראה  בואו 
כפתורים שיעשו לנו את העבודה ובוהים בָמַסִּכים. לאחרונה, במחיר מבצע, 
אחרות,  במילים  או  מומס.  בפוליאתילן  ולבהות  להריח  לרבוץ,  גם  יכולים 

בדשא סינתטי. 
)סמארטפון,  סינתטיים  כפתורים  מכאן.  מתקדמים  אנחנו  לאן  נראה  ובואו 
ובאשר  המקוונת!(,  בִגרסה  זה  על  לייק  לי  )עשו  סינתטית  תמיכה  למשל(, 
לאותו פוליאתילן – נוכל להוזיל גם את המחיר אם ניקח במקומו יוטה ירוקה 
יופי לראות  איזה  “דשא”. הכי סינתטי.  נרשום עליה  ופשוט  בגודל סטנדרטי 

קצת ירוק בעיניים, לא? 
אגב, זה לא שדשא אמיתי הוא מושלם. גידולו הרי התחיל בשאיפה, המעניינת 
וזה  הגגות רעפים(.  )יחד עם  אירלנד פה בלבנט  כשלעצמה, להרגיש קצת 
ממשיך בדקירות, פריחות בעור לאנשים רגישים במיוחד ואפילו עיטושים - 
אלרגיות כאלו ואחרות. דשא אמיתי, צריך להודות, עשוי להיות בעייתי. אבל! 
הירוק שלו ירוק מאוד, והצהוב שלו צהוב מאוד, ולפעמים יש לו כל מיני גוונים 
בין לבין. וכל עוד אין ריחות סינתטיים שמשווקים במיליונים או במיליארדים 
הגשם.  אחרי  הזה  הדבר  של  הריח  את  כאן  לתאר  נוכל  לא  ברשת,  אי-שם 
ואת הריח של הדבר הזה בקיץ. ויש לו פרחים )בכלל, דשא אמיתי מתרבה 
הצמח  של  שונים  שאיברים  משום  ִוויגית”,  ַאל-זְְ “רבייה  שנקרא  בתהליך 
עצמו משמשים מקור לצמח חדש( והוא מפחית קרינה )באמת!( ומוריד את 

הטמפרטורה.
רק  )ולא  תקווה  לנו  יש  עוד  אמיתי,  אלא  סינתטי  לא  שלנו  הדשא  אם  אז 

להורדת מחירי המים(: תקווה לחיים באמת.
שלומי פלג
אבא של אבישי )גן תות( והלל

דשא סינתטי     
יושבת בפתח האחורי של ביתי הקט ומשקיפה אל החצר שלאט 
לאט, עם הרבה יוזמה ועבודה של בן זוגי היקר, מתחילה לקבל 
הדשא  משטח  חצי  חצי.  חצי  שואלים?  אתם  צורה  איזו  צורה. 
השני  ובחצי  מעליו,  פרגולה  עם  עץ(  )ריצוף  לֶדק  הופך  שהיה 
נפרס ברוב פאר והדר דשא סינתטי. כן, כן, כזה מפלסטיק שלא 
מדיף ריח כיסוח נפלא ולא נותן תחושה של טבע על מפתן הבית 

ובין אצבעות הרגליים. 
לא  שוב  ככה:  זה  על  תחשבו  מזדעקים,  שאתם  לפני  רגע 
הקוצים  את  לעשב  או  כמובן(  וחופשים  )בשבתות  לכסח  צריך 
השבלוליים המעצבנים, ולא ניתקל עוד ב”אייכמנים” האכזריים 
שחודרים גם דרך הקרוקס וננעצים בכף הרגל )איייי( ומאלצים 

אותנו לצאת בנעלי טיולים לחצר, כאילו היה זה טרק. 
יוכלו  הילדים  משמעותית,  יצטמצם  המים  חשבון  וכמובן, 
גירודים  עם  לחזור  בלי  קודם  כמו  כדורגל  ולשחק  להתגלגל 
מהדשא, ולפי מה שראיתי בחצרות של מקורבים, זה נראה לא 
שחשבתי  )כמו  אירועים  גן  של  שטיח  כמו  לא  ממש  בכלל.  רע 
בתחילה(. זה ירוק-עד, לעתים משולב עם חום שייראה טבעי ורך 

כמו מזרון התעמלות. תענוג. 
ירוק  דשא  עדיין  להם  שיש  בכאלה  מקנאה  אני  שלפעמים  נכון 
וההתייבשות  הפסולת  הפרדת  הקומפוסטר,  לצד  אבל  וריחני, 
להתחיל  צריכים  שכולנו  לי  נראה  הגשמים(,  )למרות  הכללית 
להצמיח דשא סינתטי. ממש כמו זה שעל הראש של טל פרידמן.
אפרת בורוכוביץ’ לפיד
אמא של אלה )ט’, רבין( דנה )ו’( וינאי )א’(

אפרת בורוכוביץ’ לפיד
אמא של אלה )ט’, רבין( דנה )ו’( וינאי )א’(

דשא אמיתי:
שלומי פלג

אבא של אבישי )גן תות(, הלל



פינת חלש האופי: מניפסט בעד צמחונות, בערך

תחיית המתים של התמרים )או: התקווה בת שנות אלפיים(
בימים טרופים של חורף, מתחשק להתכרבל 
הדרך  על  ולנשנש  טוב  ספר  עם  בשמיכה 
איזה תמר או שניים. נכון, בדרך כלל מדברים 
על כוס שוקו חם, אבל זה מאמר על תמרים, 

אז מה אתם רוצים? 
היום  אוכלים  אנו  שאותו  המתקתק  התמר 
הצומחים  החקלאיים  הענפים  אחד  הוא 
למורשת  נאות  המשך  ישראל,  מדינת  של 
בימי  בארץ  שהייתה  תמר  גידולי  של  דגולה 
מסמכים  זאת?  יודעת  אני  ואיך  שני.  בית 
הקיסר  כי  מציינים  התקופה  מן  היסטוריים 
אוגוסטוס אהב להתפנק בכל בוקר עם תמרי 
גם  היו  שמהם  מיהודה,  שמוצאם  ניקלווסין 
מכינים עבורו לחם ועוגות מיוחדות. בכלל, זני 
ועד  התמר שגודלו בארץ מתקופת בית שני 
לכיבוש הממלוכי זכו לשבחים מרובים, אבל 

לדאבוננו ענף חקלאי זה דעך לבסוף.
לחבורת  הצטרפתי  שנים  מספר  לפני 
שלה  הפנאי  שעות  את  שמבלה  “חולמים” 
את  לשחזר  גרנדיוזית:  תוכנית  בהכנת 
שני.  בית  מימי  התמר  חקלאות  של  גדולתה 
נותר  אך  נכחדו,  תקופה  מאותה  הזנים  כל 
חרצנים  אלף  מ-100  למעלה  של  אוסף 
בארץ,  הארכיאולוגיים  במחקרים  שנמצאו 

ואולי בעזרתם נחזיר ְתָמָרה ליושנה.
התמר  גידול  את  לחדש  יהיה  אפשר  האם 
נשמע  שזה  תודו  אלו?  חרצנים  באמצעות 
נחוש,  )או  עקשן  עם  הם  היהודים  אבל  הזוי, 
של  וצוות  זה...(,  על  מסתכלים  איך  תלוי 
ייאמן.  הלא  את  לעשות  הצליחו  חוקרים 
הצוות נטל, ביד אמונה ואוהבת, כמה חרצנים 
ידין מצא בחפירות מצדה, ואם תרצו  שיגאל 

אין זו אגדה: אחד החרצנים נבט! 
שהושלך,  חרצן  ונשתאה.  לרגע  נעצור  בואו 

הגדול,  המרד  מלוחמי  אחד  ידי  על  אולי 
הסקפטיים  שנה.  כ-2,000  לאחר  מונבט 
ודאי  המדעית(  החשיבה  בעלי  אלו  )או  בינינו 
עתיק  בחרצן  מדובר  שאכן  הוכחה  דורשים 
הטכנולוגיה,  פלאי  באמצעות  בבקשה:  אז 
רדיואקטיבי  פחמן  בעזרת  תיארוך  בבדיקת 
שבוצעה במכון וייצמן למדע על שיירי החרצן 
המרד  מתקופת  אכן  שהוא  נמצא  שנבט, 

הגדול. למעשה, זהו אחד 
הנבטים העתיקים ביותר 

שהונבטו בעולם. 
בשבע השנים האחרונות 
מלאות  עיניים  צפו 
הקטנטן,  בצמח  תקווה 
“מתושלח”,  לשם  שזכה 
הדמות  בהשראת 
כאלף  שחיה  המקראית 
הוא  בתחילה  שנה. 
וחולני,  חלשלוש  היה 
דבר,  של  בסופו  אך 
נשתל  הוא  כשנה,  לפני 
נו,  הקיבוץ.  באדמת 
יש  הפרי?  עם  מה  אז 
סטייל  לעוגיות  מצב 

אוגוסטוס? חכו!
אמרנו יהודים, אמרנו עקשנים, אז מה בוער? 
עד  שנים  כשבע  לוקח  שנובט  תמר  לשתיל 
הרי  ס-ב-ל-נ-ו-ת,  לראשונה.  שהוא פורח 
חדש.  עולה  כל  שלומד  הראשונה  המלה  זו 
התמר  הסיפור,  את  יותר  אף  לסבך  וכדי 
זכריים  עצים  ישנם  כלומר  דו-ביתי,  עץ  הינו 
וישנם נקביים – וכמובן שאת הפרי המתקתק 
מייצרת הנקבה. קצת מסובך אבל זהו מנגנון 
ומוודא  הצמח  של  עצמית  האבקה  המונע 

הרחבה של המגוון הגנטי.
להישמע  רוצה  לא  אני  מתושלח?  עם  ומה 
התגלה  האכזבה  למרבה  אבל  מגדרית, 
נוכל  לא  שממנו  כך  זכר!   – הוא  כן  כשמו  כי 
יגידו  שבינינו  הרומנטיקנים  לפירות.  לצפות 
למתושלח  למצוא  זה  שצריך  מה  שכל  מיד 
טוב  לשידוך  שהאפשרות  אלא  הגון.  שידוך 
מקצועית,  “ֶינֶטה”  היעדר  בשל  לא  נפלה 
שהמורכבות  משום  אלא 
הגנטית של התמרים לא 
ישמור  שהפרי  מבטיחה 
על התכונות הגנטיות של 
הסיבה  למעשה  זו  אימו. 
הדרך  שבעבר,  לכך 
תמרים  לריבוי  היחידה 
הייתה באמצעות חוטרים 
העץ  של  ָראשי  )ָעָנף 
בסמוך  הֶגַזע  מן  היוצא 
יכול  שממנו  לשורשים, 
כולו(. עץ  להתפתח העץ 
יכולתו  את  מאבד  מבוגר 
ניתן  ולא  חוטרים  לייצר 
של  מטע  ולכן  לריבוי, 
נוטלים  שלא  מצוין  זן 
ֹיאַבד עם הזדקנות העץ. כיום  ממנו חוטרים, 
רקמה  תרביות  של  טכנולוגיות  מסוגלות 
לשכפל אלפי שתילים ממספר תאים בודדים.

אוקי, נחזור לחלום. מה עושים עכשיו? נותרו 
בידי רשות  עוד עשרות אלפי חרצנים  כמובן 
להנביטם  הוא  לעשות  שיש  וכל  העתיקות, 

ולחכות. ס-ב-ל-נ-ו-ת כבר אמרנו?

ליאת יוספסברג בן-יהושע
אמא של שחר )י’(, יעל )ז’(, מיכל )ה’(, 
עומר )גן תות( ושי

אז מה אתם אוהבים, כלבים או חתולים? אני 
מהאנשים של הכלבים, פשוט בגלל שהבשר 
אם  אחחח,  בעיניי.  מדי  קשה  החתולים  של 
סטייק  איזה  על  עכשיו  לרדת  יכול  הייתי  רק 
סן-ברנרד, אתם יודעים, כזה עם הרבה שומן, 
רום  עם  מעולה  הולך  זה  יאמי!  מדיום.  עשוי 
כלבי  גם  אגב,  קטנטונת(.  עץ  מחבית  )עדיף 

תחש טעימים. מזכירים לי בייגלה. 
כולל  )לא  מאיתנו  רבים  עבור  נכון?  מזעזע, 
על  המחשבה  עצם  תאילנדים(  עובדים 
איך  קבס.  תחושת  מעוררת  כלב  אכילת 
אצל  בית  בן  שהוא  חיים  בעל  לאכול  אפשר 
רבים מאיתנו? קשה לנו אפילו לדמיין את זה. 

בעצם  מה  רגע,  זה  על  נחשוב  אם  אבל 
מבחינה  הרי  תרנגולת?  לבין  בינו  ההבדל 
סמוק  האם  חיים.  בעלי  והיא  הוא  מהותית 
“חי”  הוא  האם  זו?  של  מדמה  זה  של  דמו 

זה:  את  להגיד  קלה  דרך  אין  מחברתו?  יותר 
אכילת חיות – גם אם מדובר בפרה או בכבש 
יצור רק לצורך  – כרוכה בהריגה מכוונת של 
הנאתנו שלנו. ובמאה ה-21, כשיש תחליפים 
לרוב, נדמה שמדובר בפעולה ברברית למדי, 
ולא מאוד מתאימה לנורמות המוסריות שאנו 
)תשאלו  עדינים  הרי  אנחנו  לעצמנו.  מסגלים 
את הפרות במפעל “אדום-אדום” של תנובה(, 
שהואבסו  האווזים  )יעידו  הומאניים  אנחנו 
)כמו  לחלש  דואגים  ואנחנו  לוושט(  בצינורות 

עגלי החלב שכלואים בתאים מיניאטוריים(.
המצב לאשורו הוא כזה: תעשיית הבשר היא 
מאשר  יותר  הסביבה  את  מזהמת  אכזרית, 
משאבי  את  ומנצלת  בעולם,  המכוניות  כל 
הפן  רק  וזה   - בעייתית  בצורה  החקלאות 

הרציונאלי, שאותו עוד פשוט יותר להדחיק. 
מהפן הרגשי, אם נחשוב על הסבל שעוברות 

הפרות בהובלה ובבית המטבחיים, אם נדמיין 
אם  או  צפוף,  בכלוב  תרנגולת  של  חייה  את 
נצפה בצאן המובל אל השוחט האוחז בסכין – 

לא בטוח שנוכל לעכל את זה. 
נוכח כל זאת, אני פונה אליכם ואומר: ֵהי, אל 
תחשבו על זה! אל תדמיינו את זה! אל תצפו 
להיות  רוצים  אתם  מה,  לכם?!  למה  בזה! 
)לא עלינו(?! הרי חז”לנו כבר אמרו  צמחונים 
הקרניבורים  ולנו   – בבשר”  אלא  שמחה  “אין 
החריכה  ניחוח  את  להסניף  אלא  נותר  לא 
)אנטריקוט,  הסטייק  את  לחתוך  האש,  שעל 
עשוי מדיום, בבקשה( - ולדפוק את הביס של 

החיים. עם רום זה יאמי! 
אה, ומי שרוצה יכול לפנות אליי – אני מחלק 

סטיקרים: “בשר זה טעים רצח!”
יואב פרידמן
אבא של עילי )ב’1(, ענר )גן ארז(, ואהד



סבתא בישלה חלמית
כמעט מדי בוקר אני צועדת בפארק הלאומי 
מעונן.  או  שמשי  קר,  או  חם  אם  ברמת-גן, 
נהנית  אני  החורף,  בעונת  מחדש,  פעם  כל 
שגדלים  )חּוֵּביָזה(  החלמית  שיחי  את  לראות 

 – פרא בצידי השביל באזור מסוים בפארק 
ומחזירים אותי למחוזות ילדותי.

עיר   - פעם  של  ברק  בבני  גדלתי 
רפת  של  ופרדסים,  שדות  של 

סמוכה,  בשכונה  ומחלבה 
והמדכא  הצפוף  הְּכַרְך  לא 
שעות  רוב  את  היום.  של 
לבית  מחוץ  בילינו  היום 
ללא  בר  פרחי  וקטפנו 
ל”אוהב- חרציות  חשש: 

כדי  היביסקוס  לא-אוהב”, 
וחמציצים  “פינוקיו”  לעשות 

הפירות  את  גם  הטעם.  בשביל 
היינו  החוביזה  של  המתקתקים 

כי  ערבי”  “לחם  להם  קראנו  אוכלים. 
מישהו סיפר שהערבים נוהגים לאכול אותם. 
על  המצור  שבזמן  לנו  סיפרו  גם  כשגדלנו 
הכינו  במזון,  חמור  מחסור  כשהיה  ירושלים, 

מהחוביזה מאכלים שונים.
הסיורים  באחד  אחדות,  שנים  לפני  רק 
למדתי  שלי,  הקבועה  הטיולים  קבוצת  עם 
החוביזה.  של  מהעלים  גם  ליהנות  שאפשר 
קוטף  המדריך  את  ראיתי  הצעידה  במהלך 
כשעצרנו  שקית.  בהם  וממלא  מהשיח  עלים 
מעט  חימם  ומחבת,  ָגִזיָיה  הוציא  הוא  לנוח, 
אותם  וזרק  העלים  את  היטב  שטף  שמן, 
והתכווצו,  צבעם  את  שינו  כשהעלים  פנימה. 
וחילק  מלח,  ומעט  ביצים  כמה  הוסיף  הוא 
לזה טעם  היה  הזה.  הטעים  המאכל  את  לנו 

נפלא, שגרם לי לאמץ את הירק הזה ולהוסיף 
אותו לתפריט המשפחה.

התלהבותי גברה עוד יותר כשלמדתי להכיר 
החוביזה.  של  הבריאותיים  היתרונות  את  גם 
ומינרלים  ברזל  הרבה  בו  שיש  גיליתי 
לחלוט  אפשר  נוספים.  חשובים 
העלים,  את  הצמח,  חלקי  את 
ולשתות  הפרחים  או  הפירות 
הצטננות,  של  במקרים 
עצירות.  או  בטן  כאבי 
שרטייה  גם  אומרים 
יכולה  זו  בחליטה  ספוגה 
של  במקרים  להועיל 
עקיצות, חבלות או דלקות 

בעור.
שלמדתי  לאחר  קצר  זמן 
בני  כל  התאספו  זאת,  כל 
הולדת  יום  לחגוג  המשפחה 
להפתיע  החלטתי  שבט.  חודש  לילידי 
אותם עם מתכון חדש של פשטידת חוביזה, 
המרכיב  על  להם  מלספר  נמנעתי  אך 
שווידאתי  ולאחר  לאכול,  כשסיימו  הסודי. 
שהפשטידה ערבה לחיכם, שאלתי אותם מה 
הם אכלו. כולם, תמהים על השאלה, ענו פה 

אחד ובביטחון רב: “תרד כמובן!” 
הם הופתעו מאוד לשמוע שטעו, ואז סיפרתי 
להם את הסיפור על ה”לחם הערבי” שאכלתי 
של  העיקרי  המזון  על  וכמובן  ברק,  בבני 
היום,  העתיקה.  בעיר  הנצורים  היהודים 
החוביזה  את  הלאומי  בפארק  רואה  כשאני 
אני  הגדולים,  והעלים  העז  הירוק  הצבע  עם 
לי.  שאכין  הבוקר  ארוחת  על  מפנטזת  כבר 

אני מקווה שכך גם בני משפחתי. 

מתכון לפשטידת חוביזה

מצרכים לבצק:
כוס קמח מלא
75 גרם חמאה

2 גביעי יוגורט או שמנת

מצרכים לְמִלית:
3 בצלים

¼ כוס שמן זית
600 גרם עלי חוביזה

200 גרם גבינה בולגרית מגוררת
1 גביע יוגורט

3 ביצים
פלפל שחור

אופן ההכנה: 
ושמים  הבצק  חומרי  את  במיקסר  מערבבים 
לחצי שעה במקרר. אחר כך פורסים בתבנית 

ואופים כמה דקות, עד להזהבה.
רבות  פעמים  החוביזה  עלי  את  שוטפים 
הם  אם  במיוחד  החרקים,  את  להסיר  כדי 
ומטגנים  קוצצים  הבצל  את  באביב.  נקטפו 
כמה  ומאדים  העלים  את  מוסיפים  בשמן. 
הגבינה  מוסיפים את  מורידים מהאש,  דקות. 
והפלפל השחור.  המגוררת, הביצים, היוגורט 
שהְמלית  עד  ואופים  הבצק  על  שופכים 

מתייצבת ומזהיבה.

בתיאבון
מימי נוי
אמא של אלישבע לב-רן ואורי נוי

• שתי•עגבניות•רבו,•נאבקו•והלכו•מכות.•יצא•קטשופ.	

• ופוגעת•	 •- ומלפפון•הולכים•ברחוב.•לפתע•מגיחה•מכונית• עגבנייה•
במלפפון.•אמבולנס•לוקח•את•המלפפון•לבית•החולים,•והעגבנייה•
ממתינה•במתח•מחוץ•לחדר•הניתוח.•יוצא•הרופא•ואומר•לה:•“הוא•

ישרוד,•אבל•הוא•תמיד•יישאר•צמח”.

• לקוח•יושב•במסעדה•ומחכה•למלצרית.•היא•עוברת•לידו,•ובטעות•	
שופכת•עליו•כוס•מים.•הלקוח•צורח:•“מה•עשית?•תביאי•מהר•משהו•
טחינה,• חומוס,• לנו• “יש• במהרה:• שואלת• המלצרית• לנגב!!!”.•

חצילים.•מה•בא•לך?”

• שאלה:•מה•אוכל•קניבל•צמחוני?•תשובה:•את•השקדים.	

• חקלאי•אחד•כעס•על•הילדים•השובבים•שחדרו•לשדה•שלו•לגנוב•	
רעיון• במוחו• עלה• רבה,• מחשבה• לכך• שהקדיש• לאחר• אבטיחים.•
אחד• “זהירות!• נאמר:• שבו• גדול• שלט• בשדה• שם• הוא• מבריק.•
מהאבטיחים•שבשדה•הורעל!”.•כעבור•ימים•אחדים•חזר•החקלאי•
לשדה•ושמח•לראות•שלא•היה•חסר•אפילו•אבטיח•אחד.•למרבה•
הצער,•ליד•השלט•שלו•צץ•שלט•נוסף•שבו•נאמר:•“עכשיו•יש•שניים•

כאלה”...

• וביקש•	 הירקות,• למחלקת• פנה• לסופרמרקט,• נכנס• אחד• אדם•
ניתן• לא• כי• לו• הנער•הסביר• חצי•ראש•חסה.• הנער•שעבד•שם• מן•
הנער• הלך• התעקש,• שהאיש• מכיוון• אך• חסה,• ראש• חצי• למכור•
“יש•פה•איזה•טמבל• לקופה•הראשית•כדי•לדווח•על•כך•למנהלת.•
שמתעקש•לקנות•חצי•ראש•חסה,”•אמר,•אבל•אז•הבחין•שהאיש•
הלך•בעקבותיו,•ועומד•חצי•מטר•מאחוריו.•מיד•הוסיף•הנער:•“והאיש•
הנחמד•שעומד•מאחוַריי•הסכים•ברוב•טובו•לקנות•את•החצי•השני.”•
והוא• המנהלת•חייכה,•אישרה•לנער•למכור•לאיש•חצי•ראש•חסה,•
על• אותו• שיבחה• לנער,• המנהלת• קראה• היום• בסוף• לדרכו.• הלך•
מועמד• בו• רואה• שהיא• לו• וסיפרה• שגילה,• התושייה• ועל• פיקחותו•
כך.•“מאיפה•אתה•במקור?”•שאלה.• ימשיך• לקידום•משמעותי•אם•
יש• “כי• התעניינה.• היא• עזבת?”• “ולמה• הנער.• ענה• שבע,”• “מבאר•
שם•רק•אהבלות•ושחקני•כדורגל,”•השיב•בזלזול.•“באמת?”•אמרה•
“באיזו• הנער,• ענה• אומרת,”• את• “מה• שבע!”• מבאר• “אני• בכעס,•

קבוצה•שיחקת?”

• שאלה:•מה•דומה•לחצי•תפוח?•תשובה:•החצי•השני	

• אם•שמן•סויה•מכינים•מסויה,•שמן•חמניות•מכינים•מחמניות,•ושמן•	
זית•מזיתים,•אז•ממה•מכינים•“שמן•תינוקות”?!?!?!

סלט בדיחות


