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 שלמה כהן: מאייר" ישראל היום"קריקטורה יומית 

 

http://www.israelhayom.co.il/sites/default/files/images/caricatures/13884516462956_b.jpg


 : בקרוב בתל אביב
 סיור ליקוט של צמחי בר

במהלך הסיור תיערך הכרות עם צמחים שגדלים ליד  
צמחים שניתן להכין מהם  , הבית ובשולי הדרכים

 סלטים רעננים ותבשילים טעימים

nrg 29/12/2013 | מעריב   

סיור ליקוט של צמחי  : מסתבר שגם זה קורה בתל אביב
במתחם  ( 3.1)בר אכילים ייערך ביום שישי הקרוב 

במהלך הסיור תיערך הכרות עם  . בתל אביב" החווה"
 צמחים , צמחים שגדלים ליד הבית ובשולי הדרכים

  .שניתן להכין מהם סלטים רעננים ותבשילים טעימים

 ראובן קסטרו :צילום 

http://www.nrg.co.il/


 את הסיור ינחה המומחה היחיד בארץ  
 ,  יזיק'ר אורי מאיר צ"ההיסטוריון ד, לתחום

  .בעל דוקטורט בהיסטוריה של הרפואה והתזונה
 

 במהלך הסיור ילמדו המשתתפים לזהות צמחי בר  
 ,  ישמעו על מסורות ופולקור סביבם ולבסוף, למאכל

  .ישתמשו בהם להכנת ארוחת שטח משותפת
 שנטחן  , בארוחה יוגשו פיתות שאור מקמח מלא

  .סלט ותה צמחים, תבשיל צמחוני, באבני ריחיים
ויימשך כשלוש   16:00הסיור הכרוך בתשלום יחל בשעה 

    .שעות
 

 ראובן קסטרו :צילום 
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 ב "אוניברסיטאות בארה 100
 נגד חרם אקדמי על ישראל

ארגונים • הרווארד וסטנפורד : בין התומכות בישראל
 "קריאת השכמה -החרם : "יהודיים

 03.01.2014 :פורסם ביוני הרש 

ארגון מרצים שבו חברים   ,ASAכשבועיים לאחר שה־
הודיע כי הוא מצטרף לחרם , אנשי אקדמיה 5,000כ־

ב ממשיכה "תגובת הנגד בארה -אקדמי על ישראל 
נשיאי   100, בינואר 1נכון ל־: לצבור תאוצה

את   אוניברסיטאות הודיעו כי הם דוחים על הסף
  .המהלך

 ב"ארה, אוניברסיטת סטנפורד

http://www.israelhayom.co.il/


'  בין המוסדות שהתנגדו אפשר למצוא גם חלק מהאונ
,  קולומביה, ובהן הרווארד, ב"היוקרתיות ביותר בארה

.  ורבות אחרות ,MIT, בראון, פרינסטון, סטנפורד
שבה  ' המוסדות הצטרפו לאגודה האמריקנית לאונ

ולעמותה האמריקנית למרצים , בתי ספר 62חברים 
שכבר הודיעו כי  , אלף אנשי אקדמיה 48שבה חברים כ־

זאת נוסף על  . בחומרה ASAהן רואות את צעד ה־
 .שפרשו כליל מן הארגון' ארבעה אונ

 ב"ארה, אוניברסיטת סטנפורד

http://www.israelhayom.co.il/


בשבוע שעבר שלחו ראשי ועידת הנשיאים של הארגונים  
ב ובו קראו  "ברחבי ארה' היהודיים מכתב לנשיאי אונ

יש לקבוע  " .ASAלדחיית החרם ולניתוק הקשר עם ה־
רוברט  , הזהירו ראשי הוועידה, "את הגבול כאן ועכשיו

היא   ASAהחלטת ה־. "שוגרמן ומלקולם הונליין
היא תוביל  , בלי שנקרא עליה תיגר. קריאת השכמה

לכך שעל עוד ארגונים ישתלטו קיצונים שמחפשים 
  ".דה־לגיטימציה לישראל

Forward 

 ב"ארה, אוניברסיטת סטנפורד

http://www.israelhayom.co.il/forward/146411?path=node/146411
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 ?עד כמה צדקנו בתחזית: 2013
 ,  האם אנחנו מדפיסים יותר בתלת מימד

ומאבדים את  " ענן"משתמשים בטכנולוגית ה
 ההשערות שלנו מלפני שנה מול המציאות? הפרטיות

 טל פרוסט  פורסם:  03.01.14 

החלטנו לנסות את מזלנו  , 2013בתחילת שנת 
וסימנו חמישה טרנדים טכנולוגיים אשר  , בעתידנות

הערכנו כי ישפיעו מכל עולם הטכנולוגיה הפופולרי של  
עכשיו הגיע הזמן לתת את הדין  . השנה הקרובה

,  איפה צדקנו? עד כמה התחזיות היו מדויקות -ולבדוק
 . ומה היה מופרך לחלוטין, היכן פספסנו

 shutterstock: צילום

 
 

http://www.ynet.co.il/tags/%D7%98%D7%9C_%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%98
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4328287,00.html
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 טכנולוגיות ענן הפכו למיינסטרים. 1

בתחזית הנחנו כי עליית כוחן של טכנולוגיות הענן  
יגרום לירידת קרנן של התוכנות המותקנות על מכשירי  

בעוד שירותי הענן יהפכו למרכז הצרכים , הקצה
ניתן לומר כי  . הטכנולוגיים והבידוריים של המשתמש

לא היתה השנה שבה   2013שנת . היינו בהחלט בכיוון
אולם היא כן  , טכנולוגיית הענן הציגה מהפכה של ממש

במיוחד בכל הנוגע לניהול מידע  , הפכה למיינסטרים
 .  בעולם העסקים

 shutterstock: צילום

 
 



 טכנולוגית הענן    ,ITעבור מהנדסי 
 הינה כיום חלק ניכר מהעיסוק ומושגים

,  ענן אישי, ל ענן"דוא, אפליקציות ענן, כגון קהילות ענן 
.  ענן ממשלתי ועוד הפכו לשגורים בפי רובם הגדול

אחוזים מהחברות   90, שנערך לא מכבר סקרלפי
שנבדקו משתמשות בצורה כזו או אחרת בטכנולוגיית  

שירותי אחסון הפכו פופולריים  , בשוק האישי. ענן
ולמוקד תחרות בין חברות כמו גוגל  , למדי

גם בתחום הגיימינג חוזים חלק מבכירי  . ומייקרוסופט
ובעתיד  , יהיה האחרוןהענף כי דור הקונסולות הנוכחי

 .הקרוב משחקים יהיו מבוססי ענן

 shutterstock: צילום

 
 

http://linicom.co.il/external/?u=79&a=http%3A%2F%2Fwww.comptia.org%2Fnews%2Fpressreleases%2F13-09-05%2FCloud_Adoption_Enters_New_Phase_with_Rise_of_Multi-Cloud_Use_CompTIA_Research_Finds.aspx
http://linicom.co.il/external/?u=79&a=http%3A%2F%2Fwww.comptia.org%2Fnews%2Fpressreleases%2F13-09-05%2FCloud_Adoption_Enters_New_Phase_with_Rise_of_Multi-Cloud_Use_CompTIA_Research_Finds.aspx


 האינטרנט של הדברים. 2 

כמעט ולא היה קונספט טכנולוגי חדש שלא , 2013-ב
, "אינטרנט של הדברים"קושר בצורה כזו או אחרת ל

הרעיון לפיו כדור הארץ יגדל מערכת עצבית מלאכותית  
יתקשרו ביניהם ויחסכו  , של מכשירים שיחוברו לרשת

אמנם עוד לא   2013-אז ב. למין האנושי עבודה רבה
הומצא הטוסטר שיתחיל להכין את ארוחת הבוקר  

אולם  , בסינכרון עם הפעלת הצלצול בשעון המעורר
 .מוצרים רבים כבר החלו לאמץ וליישם את הרעיון

 shutterstock:צילום

 
 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4412654,00.html


קחו לדוגמא את טכנולוגיית המחשוב הלביש אשר 
פרצה בסערה לחיינו השנה והביאה לעולם משקפיים  

מושג שקיים איתנו  , הבית החכם; ושעונים מקוונים
כבר מספר שנים אולם השנה הלך והשתכלל עם 

וזה מגיע עד ; אפליקציות ופרויקטי קיקסטרטר שונים
שמצליחה  , קונספט מכונית הלא מאוישת של גוגל

גם  . וחיבור למאגרי ניווט שונים GPSלנווט באמצעות 
-נדמה שגם ב, למי שהמושג כבר יוצא מכל החורים

 .לא יהיה ניתן לברוח מהאינטרנט של הדברים 2014

  

 shutterstock:צילום

 
 



HTML 5 .3   2014-אולי ב -לא הצליחה לפרוץ? 

HTML 5    הייתה אמורה להיות השפה החדשה של
כזו שתחליף , האינטרנט והיישומים בטלפונים החכמים

ותציג  , והאפליקציות הטלפוניות Flash -את תקן ה
עבור המשתמשים עולם חדש של גלישה מהירה עם  

הפריצה המצופה של  , 2013-ב. תכנים מתקדמים יותר
 .התקן לא התרחשה

  

 shutterstock:צילום

 
 



 יותר ויותר פלטפורמות וחברות, מחד
 החל ממערכות  ,HTML 5-תומכות ב

 ההפעלה והדפדפנים המרכזיים של  
   ,Amazon-ו HBOהסמארטפונים ועד לחברות כמו 

ב  "החברות הגדולות בארה 500מתוך  153 וכיום
ניכר כי העניין של מפתחי  , מאידך. תומכות בתקן זה

או   ,להתמתן מתחיל HTML 5אפליקציות בתקן 
אנליסטים בתחום  , ועדיין. לפחות שההייפ סביבו דועך

,  כי מדובר בתהליך בלתי הפיך קובעיםהגלישה הניידת 
הגלישה הניידת כפי שאנו מכירים אותה תגווע   2014וב 

שיפעלו על כל  , ותוחלף בדפדפנים אוניברסליים
 .HTML5פלטפורמה בתקן 

 shutterstock:צילום

 
 

http://linicom.co.il/external/?u=79&a=http%3A%2F%2Fwww.incore.com%2FFortune500HTML5%2F%23infographic
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http://readwrite.com/2013/12/20/mobile-smartwatches-google-glass-apple-android-ios-2014-predictions


 שנה בסימן אובדן הפרטיות. 4

,  שיערנו כי מגמת המעקב אחר הגולשים 2013בתחילת 
באמצעות פרצות טכנולוגיות או תוכנות רוגלה ואובדן  

הפרטיות כפועל יוצא מכך תתרחב ותתפח באופן  
  2013-אבל גם אנחנו לא ציפינו למה ש, משמעותי

,  של אובדן הפרטיות" המפץ הגדול", הביאה עימה
 . שהתחזיות שלנו אפילו לא הצליחו לגרד

 shutterstock:צילום

 
 



 טים מסוגים שונים שמתחילים  "מל
 עלייה  , לזלוג לשוק האזרחי והפרטי

 ,  מתמדת בפעילויות האקינג שונות
וכמובן ההדלפות הטיטניות של אדוארד סנואודן  

שגורמות לרעידת אדמה של ממש בכל הנוגע לפרטיות  
הגדירה מחדש את מה שנדמה   2013שנת . ברשת ובכלל

ונדמה שהסופה עוד  , שידענו על המרחב הפרטי שלנו
נוכל אולי  , רק כאשר האבק ישקע. רחוקה מלהסתיים

ולהבין כיצד עלינו להתייחס  , להעריך את מימדי הנזק
 .אם עוד יש דבר כזה בכלל, למושג הפרטיות

 shutterstock:צילום

 
 



 שנת המהפכה-הדפסה תלת ממדית. 5

 קשה להעריך את ההשפעות של 
המהפכה התעשייתית  "מה שהאקונומיסט כינה 

אולם ניכר שההדפסה , לאורך שנה בודדת" השלישית
והיא הרבה יותר  , התלת מימדית כאן כדי להשאר

את הבאז הגדול ביותר בשנה עשה . מטרנד בלבד
אולם ההשפעות של מדפסת התלת  , האקדח המודפס

מימד הן משמעותיות הרבה יותר מאשר מתן עוד כלי  
ר "כפי שטוען העתידן ד. לטרוריסטים וחורשי רעות

מדפסת התלת מימד מאפשרת ולנצל את  ", רועי צזנה
,  חכמת ההמונים כדי לבצע קפיצות הנדסיות מהירות

 ".מה שמגדיל את מאגר החדשנות האנושי

http://linicom.co.il/external/?u=79&a=http%3A%2F%2Fwww.economist.com%2Fnode%2F21552901
http://linicom.co.il/external/?u=79&a=http%3A%2F%2Fwww.economist.com%2Fnode%2F21552901


 :לומדים דרך הטבע
 מנהיגים לעתיד ירוק

איך מלמדים בני נוער  , מה הקשר בין יער למנהיגות
כיצד אקולוגיה יוצרת מנהיגים , מהי אהבת מולדת

?  ומה הקשר של פרויקט גיבורי הסביבה להכל
ל למען הנוער "פעילויות קק -התשובות טמונות בטבע 

נועדו לחבר מחדש את האדם אל הערכים של אהבת  
הארץ ואל ההבנה שללא טיפול נאות בסביבה אין לנו  

 עתיד

ynet   03.01.14  ,  

 shutterstock: צילום

 
 



בשלושת הימים האחרונים של חודש דצמבר לשנת  
כולן בגילאי  , בנות העדה הדרוזית 87התאספו , 2013

בדרך למנהיגות דור העתיד    ועשו צעד ראשון, 12-14
החיבור . ולמינוף פעילות סביבתית ביישובים הדרוזים

 .בעזרת היערות, תאמינו או לא, בין שני הקצוות נעשה

  

 shutterstock: צילום

 
 



בימי הכנס עברו הבנות קורס בנושא טיפוח ושימור  
הן השתלבו בעבודה תורמת ביער  , ל"היער בראי קק

ציפורי ונחשפו למגוון הפעלות חינוכיות בנושא  
ביקרו בכנסת ישראל וקיבלו כלים  , בנוסף. אקולוגיה

בתחום המנהיגות בעזרת פאנל שבו החניכות הציגו  
 .דרכי פעולה לחינוך החניכים בסניפים השונים

 shutterstock: צילום

 
 



 בימי הכנס עברו הבנות קורס בנושא 
 הן  , ל"טיפוח ושימור היער בראי קק

 השתלבו בעבודה תורמת ביער ציפורי  
.  ונחשפו למגוון הפעלות חינוכיות בנושא אקולוגיה

ביקרו בכנסת ישראל וקיבלו כלים בתחום  , בנוסף
המנהיגות בעזרת פאנל שבו החניכות הציגו דרכי פעולה  

 .לחינוך החניכים בסניפים השונים

  

נפגשו הבנות עם חבר הכנסת חמד , בביקורן בכנסת
ר תנועת הנוער הדרוזי בישראל ועם "שמכהן כיו, עמאר

 .ר המועצה הדרוזית הציונית"דין יו-מר יוסיף נאסר א

 shutterstock: צילום

 
 



,  ידיעות אחרונות, הקרן הקיימת לישראל 
ynet, ידיעות תקשורת ,ONE    וכלכליסט חברו יחדיו

שמטרתו לחשוף את  "  גיבורי הסביבה"לפרויקט 
הגיבורים בתחום הסביבה ולהעניק את הכבוד והערכה  

בואו לספר לכולם על גיבורי  -להם הם ראויים 
,  קבוצות, המליצו לנו על האנשים .הסביבה שלכם

כיתות וכל מי שפועל לקידום תחומי הסביבה ונושאי 
קהילות  , אנרגיה ירוקה, חינוך:  הקיימות השונים

 .עיצוב סביבתי ופעילים אורבניים, חקלאות, ירוקות

 shutterstock: צילום
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.  המועמדים שיעלו לגמר יזכו באופניים חשמליים 20 
 20-בחמשת הזוכים במקומות הראשונים יזכו כל אחד 

 3.1.14-ההרשמה מסתיימת ב. אלף שקלים
 

  

 shutterstock: צילום

 
 



  מנהיגות דרך הטבע

 חווים את הטבע 

טומן בחובו יותר  , כפי שאנו מכירים אותו, הטבע
בעזרת פעילויות שונות  , החיבור אליו. מהנגלה לעין

על השינויים  , יכול ללמד על טבע האדם, ומגוונות
שהעולם שלנו עובר ועל מה שאנחנו יכולים לעשות כדי  

,  יתרה מזאת. לאפשר לכולם בעתיד חיים טובים יותר
" גיבורי הסביבה"העובדה שמאז עלייתו של פרויקט 

-נשלחו למעלה מ, ל וקבוצת ידיעות"המשותף לקק
המלצות על גיבורים הפועלים למען הסביבה  1,000

 .מראה עד כמה הטבע חשוב לנו, בקטגוריות שונות

 shutterstock: צילום

 
 



היענות גיבורי הסביבה מכל רחבי הארץ ומכל קצוות  "
האוכלוסיה מחממת את הלב ומוכיחה שוב עד כמה  

ר  "אומר יו, "משמעותית הסוגיה הסביבתית לכולנו
התמיכה שקיבלנו מהציבור  . "אפי שטנצלר, ל"קק

מחזקת את מחויבותנו להמשיך , באמצעות הפרוייקט
ולהתמיד בפעולות למען ישראל ירוקה יותר וברת 

 ".קיימא

 shutterstock: צילום

 
 



איך בעצם מחברים  , אז אם חשוב להתחיל בגיל צעיר
יוצרים   -התשובה טמונה בפעילויות ? בין הנוער לטבע

על  "חוויה שמאפשרת גם ליהנות מטיול וגם ללמוד 
טוב מראה עיניים ממילים בספר . תרתי משמע, "הדרך
ולראות חפירות ארכיאולוגיות שמספרות סיפור , לימוד

זו  , ך"או לבקר במקומות עליהם נכתב בתנ, היסטורי
 .דרך מרגשת ומעניינת להשכיל

 shutterstock: צילום

 
 



 פרויקט מעוף הוא מיזם חינוכי של  
להגיע  "ל הנמשך כחמש שנים תחת הכותרת "קק

מטרת הפרויקט היא העצמה ". לגבהים חדשים
חברתית ערכית ותרבותית של הקהילה באמצעות  

המילים  . תוכניות חינוכיות של ציונות אקולוגית
אבל  , בעלות משקל ואחריות רבה, אולי, נשמעות

המטרה היא להוציא את הנוער אל הטבע ולהראות לו  
מה  , מה שצומח וגדל, הטבע, האדם -שהכל קשור יחד 

 .שנהרס ומה שנבנה לעתיד טוב יותר

 shutterstock: צילום

 
 



 הפרויקט מתקיים בישובי פריפריה  
 ושכונות פריפריה המתאפיינים בפערים

ומכוון  , על רקע כלכלי וחברתי, גדולים בין אוכלוסיות
למעורבות חינוכית בישוב שלם ובכל שכבות הגיל כולל  

סים ותנועות  "המתנ, בתי הספר, המורים והמחנכים
המטרה העיקרית היא לחזק את אוכלוסיית  . הנוער

הפריפריה החברתית על ידי הקניית ערכים שיחזקו את  
ויצמיחו  , התלמידים הן ברמת הפרט והן ברמת הכלל

בקרב אותה אוכלוסיה את מנהיגות העתיד של  
  . ישראל

 shutterstock: צילום

 
 



בעשור בו נדמה שכל שמץ של אידיאולוגיה למען  
החינוך  , המדינה והסביבה נעלם מהמציאות שלנו

,  לאהבת הטבע והארץ מחייה מחדש את ערכי הציונות
כמו גם מלמד על חשיבות הסביבה שלנו ומאפשר לנוער  

ליצור ולהבין שהוא זה האחראי לעתיד המדינה  
 .ולעתידו הוא

 shutterstock: צילום

 
 



  –המליצו על גיבורי הסביבה שלכם  
 כיתות וכל מי שפועל  , קבוצות, האנשים

   לקידום תחומי הסביבה ונושאי הקיימות השונים

תלמידי  )הפרויקט מופעל במסגרות החינוך הפורמאלי 
,  (מורים ומחנכים, מועצות תלמידים, מערכת החינוך

סים וגופים  "מתנ, תנועות נוער)החינוך הבלתי פורמאלי 
על ידי האגף לחינוך ולנוער  , והפעילות בקהילה( ירוקים
 .ל"ל בשיתוף פעולה עם מסגרות אחרות בקק"של קק

שואף פרויקט  , קיימא חברתי-על פי מודל פיתוח בר
אכפתית  , מעוף ליצור שכבת מנהיגות צעירה ובוגרת

שתהווה עתודה אנושית מעולה לעתיד היישוב  , ומודעת
 .שבו צמחה ולעתיד החברה בישראל
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 מנהיגים בעזרת הטבע

יערות הכרמל זוכים   2010מאז אסון הכרמל בדצמבר 
ומתנדבים רבים פוקדים , לפעילות שיקום אינטנסיבית

תלמידי מועצת  . את האזור כדי להחזיר עטרה ליושנה
, בנהריה" שחקים"התלמידים מחטיבת הביניים 

מגיעים ליער עופר במסגרת הפרויקט ותורמים לשיקום  
 .היער

 shutterstock: צילום

 
 



תלמידי מועצת התלמידים זכו לעבוד לצד היערן   90
ל ולשמוע את סיפור הכרמל מפיהם "המקצועי של קק

היערנים הצעירים עסקו  . דוד ושירן, ל"של מדרכי קק
גיזום  : כגון, במגוון משימות חיוניות לשמירה על היער

שמאיצים את התפשטות  , וניסור ענפים נמוכים
פריצת שבילים למניעת  , הלהבות בעת שריפה

התפשטות האש ולשם פתיחת היער למטיילים וכן פינוי  
 גזם שעלול להתלקח ולגרום לשריפות

 shutterstock: צילום

 
 



 בחג חנוכה האחרון התכנסה  
 תלמידים   550-נבחרת של למעלה מ

 בתי ספר מיישובי מעוף בצפון   30-מ
במרכזי השדה החינוכיים ציפורי ולביא לכנס  , הארץ

 .התשיעי של מועצות תלמידי מעוף השנתי בצפון 

,  במסגרת הכנס התקיימו מפגשי גיבוש בין המשתתפים 
פעילויות להעצמת מנהיגות צעירה והיכרות נוספת עם  

הפעילות במרכזי השדה  . קרן קימת לישראל ומפעליה
ל מאפשרת למידה של תכנים  "החינוכיים של קק

. ציונות וסביבה, מורשת, ל מובילה בנושאי טבע"שקק
התלמידים קיבלו כלים ליישום והובלה של  , כמו כן

 .ל בבתי הספר שלהם"פעילות חינוכית ברוח ערכי קק

 shutterstock: צילום

 
 



 התלמידים והמורים זכו להשתתף במגוון  
 .  מגבשות ומאתגרות, פעילויות חינוכיות

השתתפו בהפעלות  , כך למשל הם יצאו לניווט ביער
חדשות של הניידת החינוכית ובהפעלות להעצמת  

של התלמידים " ביחד"מנהיגות המדגישה את ה
בהמשך צפו המשתתפים במופע   .(O.D.T)כקבוצה 

שממנו  , של גיל בוהדנה" צלילים מחצר הגרוטאות"
למדו על האפשרות למחזר חלק מהפסולת ולהפיק  

מלבד הרעיונות הרבים שהתלמידים  . ממנה" קונצרט"
כל בית ספר קיבל ערכה , ומוריהם קיבלו בכנס

 .להעשרה והפעלה גם לשאר התלמידים בבית ספר

 shutterstock: צילום

 
 



  –המליצו על גיבורי הסביבה שלכם 
 כיתות וכל מי שפועל  , קבוצות, האנשים

  לקידום תחומי הסביבה ונושאי הקיימות השונים
  

  כנס הנערות הדרוזיות -לאהוב את הטבע 

בעשור בו נדמה שכל שמץ של אידיאולוגיה למען   
החינוך  , המדינה והסביבה נעלם מהמציאות שלנו

,  לאהבת הטבע והארץ מחייה מחדש את ערכי הציונות
כמו גם מלמד על חשיבות הסביבה שלנו ומאפשר לנוער  

ליצור ולהבין שהוא זה האחראי לעתיד המדינה  
 .ולעתידו הוא

 shutterstock: צילום
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 י חילזון"אריג עתיק שנצבע ע: תגלית במדבר
,  התכלת, הצבעים היוקרתיים ביותר בעת העתיקה

נחשפו במחקר של רשות , הארגמן ותולעת השני
לגילוי זה אין מקבילות בממצא . העתיקות

 הארכיאולוגי
 31/12/2013 | דליה מזורי

 אריג הארגמן  
 באדיבות רשות העתיקות, קלרה עמית: צילום

http://www.nrg.co.il/


 , שבאזור הנגב והערבה מדבר יהודהב

עד כה התגלו  . התגלו אלפי אריגים מהתקופה הרומית
,  כעת. מתוכם רק שניים שנצבעו על ידי חילזון הארגמן

רשות  מ, ר נעמה סוקניק"במסגרת מחקר של ד
במסגרת עבודת הדוקטורט שלה  , העתיקות

נחשפו שלושה אריגים נדירים   .באוניברסיטת בר אילן
השייכים לפיסות אריגים יוקרתיים ששימשו  , נוספים

  .כפריטי לבוש בתקופה הרומית

 אריג הארגמן  
 באדיבות רשות העתיקות, קלרה עמית: צילום
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 ,  ממערות ואדי מורבעאת, אריגים אלה
נחשפו במסגרת מחקר , השוכנות דרומית לקומראן
דגימות אריגים ממערות   180שבדק את חומרי הצבע של 

בין אריגים רבים שמרביתם נצבעו  . מדבר יהודה
-נמצאו שני אריגים בגוון הארגמן, בחומרים מן הצומח

שנצבעו בצביעה כפולה בעזרת שניים מהחומרים  , בורדו
,  ארגמן כהה קוצים –היקרים ביותר בעת העתיקה 

  .המכונה תולעת שני, וכנימה ארמנית

 אריג הארגמן  
 באדיבות רשות העתיקות, קלרה עמית: צילום

http://www.nrg.co.il/


אריג שלישי עשוי צמר המעיד על כך שסיבי החוטים  
נצבעו בחשיפה לאור או בושלו לאחר טוויתם ומייצגים 

יתכן  . שימוש נוסף בחילזון הארגמן להשגת הגוון הכחול
כי מדובר באריג תכלת שנעשה בטכניקה הדומה 

  .לעשיית התכלת שבציצית

 אריג בצבע התכלת היוקרתי 
 באדיבות רשות העתיקות, קלרה עמית: צילום

http://www.nrg.co.il/


מכיוון שאין לו מקבילות  , חשיבותו של אריג זה גדולה
י  "בחינת האריגים שנעשתה ע. בממצא הארכיאולוגי

הצביעה על כך  , מרשות העתיקות, ר אורית שמיר"ד
ששני אריגי הארגמן נטוו באופן ייחודי בטוויה  

שאופיינית לאריגי יבוא ומאידך האריג הכחול נעשה  
יצוין כי עד כה . בטוויה האופיינית לאריגים המקומיים

נמצאו בישראל שני אריגים בלבד שנצבעו בארגמן  
  .האמיתי

 אריג בצבע התכלת היוקרתי 
 באדיבות רשות העתיקות, קלרה עמית: צילום

http://www.nrg.co.il/


הארגמן נחשב לצבע  , מבין כל הצבעים שהיו בשימוש
ונראה , היוקרתי ביותר בכל התקופות הקדומות

רומית האהדה הציבורית אליו  -שבתקופה ההלניסטית
אריגים הצבועים בארגמן העידו על  . הגיעה לשיאה

  .יוקרתו של הבגד ועל מעמדו החברתי של בעליו

 אריג בצבע התכלת היוקרתי 
 באדיבות רשות העתיקות, קלרה עמית: צילום

http://www.nrg.co.il/


ברשות העתיקות מציינים כי יתכן כי אריגים אלה  
הגיעו למערות כחלק מרכושם של אותם פליטים  

אך יתכן כי הם היו  , יהודים מתקופת מרד בר כוכבא
חלק מרכושם של יחידה רומית קטנה שהתמקמה 

  .במערות לאחר המרד

 אריג בצבע התכלת היוקרתי 
 באדיבות רשות העתיקות, קלרה עמית: צילום

http://www.nrg.co.il/

