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 ?  סתיו באמצע הקיץ
 החצבים כבר פורחים

 אבל, אוגוסט הלוהט אמנם בשיאו
זה לא מפריע לחצב להופיע במרכז הארץ בפריחתו 

דני שדה יצא לטיול אופניים למצוא את  . המרשימה
 וגילה שהחגים באמת כבר פה" מבשר הסתיו"

18.08.13  :פורסם  דני שדה  

הסתיו עוד לא כאן ויש לנו עוד כמה שבועות טובים של  
אבל מי שכבר מופיע במלוא הדרו הוא  , חום מהביל

 .שדי הקדים השנה חצבה

 חצב
  דני שדה: צילום

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4122032,00.html


 

 אומרים שהחצב מבשר את בוא  
 אבל האמת היא שזו מעין  , הסתיו

 קלישאה והחצב בעיקר מבשר את בוא  
שאחרת איך בדיוק מסבירים שכבר בחודש יולי  . החצב

וזה עוד ממש רחוק מתחילת   חצבים נראו בארצנו
 .אפילו לפי לוח השנה העברי, הסתיו

  
לאחר שמועות שהפרח התמיר כבר נראה במחוזות  

ואני  , יוסי, יצאנו חברי, ארצנו מזה מספר שבועות
לטיול אופניים במסגרת אחד מטיולינו השבועיים  

 .דווקא בקיץ" מבשר הסתיו"לחפש אחר 

 חצב
  דני שדה: צילום

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4123508,00.html


 

אנחנו מכירים כמעט כל נקודה שבה פורחים חצבים 
וכשאנחנו לא יודעים אנחנו פונים לכל מיני  , בעונה

התחלנו לחפש את  . פורומים של משוגעים לחצבים
החצבים במקומות שמדי שנה אנחנו נוהגים למצוא  

 .ולא מצאנו חצב, אבל קשה היה המצב. אותם

 חצב
  דני שדה: צילום



 

 כשנסענו לרכוב בין קיבוץ  , עד אתמול
 אחרי שרמזו לנו שיש  , אייל וניר אליהו

 ,  לא נתנו מיקום מדויק, רמזו. שם חצבים
 אחרי שהורדנו  . אבל אכן היו שם חצבים

חבשנו את הקסדות והצטיידנו  ,את האופניים
  .שהן הכי זמינות, כולל אלה של הסלולרי, במצלמות

, על שפת הכביש, יצאנו מתחנת הדלק של ניר אליהו
כשהשמש , באמצע השדה, ממש-ממש. 6לכיוון כביש 

עמדו להם זקופים כמה חצבים והתחננו  , בוששה לזרוח
במשך , וכך התחיל הרומן שלנו. שנבוא לצלם אותם

עם קבוצות של חצבים שהיו שם ואחר כך , כמה שעות
 .באזור מכון טיהור המים קרוב לניר אליהו

 חצב
  דני שדה: צילום



 

 חוצב את דרכו באדמה 

הגבעולים : שמושך את העין, יש בו משהו בחצב
בשילוב הדבורים , הארוכים והפרחים הבוהקים בשמש

משוות   -שחגות סביבו ובאות למצוץ את הצוף שלו 
אומרים שאפשר . לחצב מראה בולט ואטרקטיבי

ולפי ריקוד  , לעשות מהחצבים משקאות אלכוהוליים
 .הדבורים הן כבר שתו כמה כוסיות

 חצב
  דני שדה: צילום



 

מתואר החצב  , "צמח השדה", באתר מגדיר הצמחים 
בעל בצל או פקעת  , כצמח ממשפחת השושניים

שגדל בכל  , (קרקעי-בעלי איבר אגירה תת -גיאופיט )
ניתן  , אגב, שמו. מהחרמון ועד הרי אילת, רחבי הארץ

לו כיוון שהבצל שלו חוצב את דרכו בתוך האדמה 
 .בעזרת שורשיו לאגירת מים

 חצב
  דני שדה: צילום



 

 החצב גדל בחודשים אוגוסט   
 כשמהלך החיים שלו  , עד אוקטובר

שבה יוצאים , זו של נובמבר: למעשה נחלק לשתי עונות
העלים ומתחיל השלב הווגטטיבי של חיי הצמח 

תקופה בה , שמתנהל במשך החורף וראשית האביב
  .נוצרת התפרחת אך נותרת חבויה בתוך הבצל

קמלים העלים וכל חלקי  , באפריל, בעונה השנייה
אז  (. אוגוסט)הצמח שמעל הקרקע מתים בסוף הקיץ 

למשך  ( הגנרטיבי)עולה עמוד הפריחה וחל שלב הרבייה 
שבועות אחדים ואחריו שוב אין לחצב כל חלק חי מעל  

 .למעט הזרעים, פני הקרקע

  

 חצב
  דני שדה: צילום



 פמיניזם לכל הגילים
 :  דרך אמנות -ללמוד מגדר 

 מערכת החינוך תשלב לימודי  
 פמיניזם בשיעורי האמנות בכל שכבות הגיל

 18.08.2013 :פורסם ביעל ברנובסקי 

החל משנת הלימודים הקרובה תשלב מערכת החינוך  
.  לימודי פמיניזם בשיעורי האמנות בכל שכבות הגיל

ללמד את התלמידים להסתכל על היצירות  : המטרה
ולהכיר שורה של אמניות  , המוכרות בדרך חדשה

התוכנית היא פרי  . שמוכרות פחות מהאמנים הגברים
שיתוף פעולה של אגף השוויון במשרד החינוך ויחידת  

  .האמנות

 לי'ונוס בוטיצ
 מויקפדיה:צילום

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


הרצון לבחון את מקומן של הנשים באמנויות צמח  "
מתנועת הנשים שהשפיעה על הבחינה המחודשת של 

מושגים והגדרות ועל האופן שבו נכתבה ההיסטוריה עד  
נכתב בתוכנית החדשה של משרד החינוך בלימודי  , "כה

.  חלק מהחומר ייכנס גם לבחינות הבגרות. האמנות
מערכת החינוך מבקשת להראות לתלמידים את  

נדה  'החיבור בין אמנות שיצרו נשים לבין אג
  .פמיניסטית שמעלה את הקול הנשי בתקופות שונות

 לי'ונוס בוטיצ
 מויקפדיה:צילום

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


 למשל התמונה המפורסמת  "
 לראשונה נדבר על כך   -של ונוס 

ונלמד את  , שמעמידים את האישה כחפץ יפה
פעילה , התלמידים שאפשר לראות את האישה כלוחמת

זו  , כמעט אין נשים מוכרות באמנות. מנהיגה, חברתית
אנחנו נלמד מעתה שנשים תמיד היו  . היסטוריה סודית
אבל אנחנו רגילים לראות את אישה  , בתולדות האמנות

תמיד היו נשים  . כמושא ולא כאישה אקטיבית ויוצרת
הסבירה  , "הן פשוט לא היו מוכרות, שהביעו עמדה

 .מנהלת תחום דעת אמנות במשרד החינוך, סיגל ברקאי

 לי'ונוס בוטיצ
 מויקפדיה:צילום

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


 האירוע הדתי  
 שמדליק את החילוניות

 2013באוגוסט  18, יום ראשון! מערכת וואלה ,יהדות! וואלה: מאת

ירידי אופנה דתית הופכים יותר  : הגבולות נשברים 
ובשנים האחרונות רואים , ויותר לירידים מעורבים

נשים חילוניות הבאות לחפש פרטי אופנה שלא  
 מוכרים למגזר החילוני

 

 סטודיו גילית 
 ליאור שטרנג: צילום

http://www.walla.co.il/


 עשרות מעצבות אופנה  , לקראת החגים
 ותכשיטים תשתתפנה בירידי האופנה 

 ניתן היהיה למצוא תחת  . המרכזיים
קורת גג אחת את כל העיצובים החדשים לאישה 

יותר ויותר  : החל נוף חדש בירידים, לאחרונה. הדתית
נשים חילוניות באות לחפש פרטי אופנה ייחודיים שלא  

 .מוכרים למגזר החילוני

 סטודיו גילית 
 ליאור שטרנג: צילום

http://www.walla.co.il/


 "  הוד והדר לבושה"מפיקת היריד , נורית כהן
הגבולות המגזריים בין עיצוב  : "הנערך בגבעת שמואל

. האופנה לנשים דתיות וחילוניות הולכים ומטשטשים
נשים דתיות התלבשו   –אם פעם הכל היה ברור וידוע 

הרי  ', רגילים'בבגדים של דתיות וחילוניות בבגדים 
,  בשנים האחרונות החלה תנועה לשני הכיוונים

 ".שמביאה להפריה הדדית של רעיונות ודגמים

 סטודיו גילית 
 ליאור שטרנג: צילום

http://www.walla.co.il/


 בתערוכות ניתן לראות מעצבות חילוניות  
 ממרכז תל אביב שגילו את עולם האופנה  

 והן מכינות קולקציות מיוחדות  , הדתי
מעצבת הבית  , בינהן גם רותם אייל. עבור נשים דתיות

היכולת לזגזג בין  . "בשינקין" בגדי מעצבות boo"של 
,  היא מספרת, "המגזרים היא בהשראת מקורות רבים

פריט לבוש כמו עליונית הוא פריט מפתח  , לדוגמא"
אך הוא גם פריט מבוקש , במלתחה של האישה הדתית

זו  . אצל נשים חילוניות שעובדות במשרדים ממוזגים
 ".אחת מנקודות מפגש רבות

 סטודיו גילית 
 ליאור שטרנג: צילום

http://www.walla.co.il/


 שעורך את יריד האופנה , דב פליישמן
 מספר כימשנה לשנה , לאישה הדתית

 ניתן לראות תופעה מתרחבת של נשים חילוניות  
המעדיפות להתלבש בבגדים לפי הקודים של החברה 

חלק מהנשים נושאות תפקידי  : "הדתית מתוך בחירה
ולכן מעדיפות בגדים צנועים לעבודתן שישדרו  , ניהול

אך כאלו ששומרים על נשיותן ולא מעוצבים  , מכובדות
 ".בכיוון של סגנון גברי

 סטודיו שיהר
 ליאור שטרנג: צילום

http://www.walla.co.il/


 נשים שנהנות 10,000-ביריד מבקרות כ
 , ממגוון רחב של בגדי מעצבות מקוריים

 למרות  . כיסויי ראש ותכשיטים, כובעים
החילוניות מרגישות בנוח  , כמות הדתיות המכובדת

ואינן חוששות שמכרותיהן ירכשו פריט זהה לשלהן  
כדי  . מאחר והעיצובים לא נפוצים בעולם החילוני

, לאפשר לנשים לקנות בנחת ולמדוד בגדים ללא חשש
כל המציגות  . הכניסה לירידים אסורה לחלוטין לגברים

מה שמאפשר חווית קניות ללא בן  , והמוכרות הן נשים
 .זוג קצר הרוח המשתרך מאחור ומתלונן על כל הוצאה

 סטודיו מיטל נאמן
 ליאור שטרנג: צילום

http://www.walla.co.il/


 ירידי המעצבים לאישה הדתית  
 יערכו בבניני האומה, "הוד והדר לבושה"

 .בירושלים מיד עם תחילת שנת הלימודים

  27-29, ג באלול"כ –א "כ, חמישי –בימים שלישי 
  באוגוסט

 –ובאולמי וואהל סנטר בגבעת שמואל בימים שישי 
 .30.8-2.9, ז באלול"כ –ד "כ, שני

 
 

 סטודיו מיטל נאמן
 ליאור שטרנג: צילום

http://www.walla.co.il/


 : שנים 2,700נמצאה כתובת בת 
 ?"בן בניה"מיהו 

 2013באוגוסט  18, יום ראשון! מערכת וואלה, יאיר אלטמן: מאת

על כלי חרס המתוארך לימי צדקיהו מלך יהודה  
נמצאה כתובת שעל פי ההערכה נושאת את השם  

איש שבט לוי שהתנבא על  -יחזיאל בן זכריהו בן בניה 
 שנים לפני כן 150-כ, מלחמה נגד מואב

 הכתובת שנמצאה  

 רשות העתיקות, קלרה עמית: צילום

http://www.walla.co.il/


 כתובת עתיקה שנכתבה על פי  
 הערכות החוקרים לתקופת המלך 

שנים נמצאה לאחרונה בחפירות   2,700-לפני כ -חזקיהו 
 באזור מעיין הגיחון שבעיר דוד בעיר העתיקה  

הכתובת נחרתה על שפתו של כלי חרס  . ירושליםב
והיא נושאת את שמו  , ששימש ככל הנראה להנחת מנחה

 , עוד מוסיפים הארכיאולוגים. של מגיש המנחה
  -שחריתת הכתובת על הקערה נעשתה לפני צריפת הכלי 

ולא  , הכתובת עיטרה את שולי הקערה השלמה: כלומר
 .נכתבה על החרס אחרי שהכלי נשבר

 הכתובת שנמצאה  

 רשות העתיקות, קלרה עמית: צילום

http://tags.walla.co.il/ירושלים
http://www.walla.co.il/


 ו עוזיאל ונחשון  'ר ג"הארכיאולוגים ד
,  שגילו את קערת החרס רשות העתיקותזנתון מ

,  מספרים כי לא נמצא חלקה הראשון של הכתובת
שמסיימת את המילה  )ש "אולם היא ממשיכה באות רי

סיומת נפוצה   -" יהו"ולאחריה הסיומת ( הראשונה
ישעיהו ושמות  , כמו בירמיהו)המסמלת את שם האל 

השם הבא שניתן לפענח הוא  (. רבים נוספים במקרא
"  השם הפטרונימי"ולאחר מכן מופיע מה שנקרא " בן"

 ".בנה"במקרה הזה מדובר בשם . שמבוסס על שם האב

 הכתובת שנמצאה  

 רשות העתיקות, קלרה עמית: צילום

http://tags.walla.co.il/רשות_העתיקות
http://www.walla.co.il/


אם נשקול את האפשרות שמדובר באיות חסר תנועות  "
הרי שהשם שלפנינו הוא  , של השם בניה' פגום'או 

החוקרים בדקו . אומרים החוקרים, "'ריהו בן בניה...'
מה השם הקרוב ביותר המוזכר במקורות לפי האות  

ש והגיעו למסקנה כי ישנה סבירות שמדובר באדם "רי
לוי מבני אסף  -שנקרא יחזיאל בן זכריהו בן בניה 

שהתנבא לפני המלך יהושפט טרם יציאתו של מלך  
יהודה למלחמה בבני עמון ובני מואב המוזכר בדברי 

 .הימים

 הכתובת שנמצאה  

 רשות העתיקות, קלרה עמית: צילום

http://www.walla.co.il/


הממצא הזה מצטרף לשורה של עתיקות שנמצאו  
במסגרת חפירות שמנהלת רשות העתיקות באזור מעיין  

בשכבת הקרקע שנחפרת נמצאו כבר אלפי  . הגיחון
נרות חרס וצלמיות המתאורכים לימי הבית  , שברי חרס

 .לפני הספירה 586הראשון שנחרב בשנת 

 צלמיות וממצאים נוספים , נרות 
 מהחפירות בעיר דוד 

 רשות העתיקות, קלרה עמית: צילום
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 , אחינו היהודים בגולה
 סליחה ששכחנו מקיומכם

nrg  ככה  "יהדות בפרויקט מיוחד לחודש אלול
ל בני עקיבא  "מזכ: והפעם". מבקשים סליחה

סליחה  . "העולמית מבקש סליחה מהיהודים בעולם
ונעדרי  ' שקופים'שאתם הפזורים בארבע כנפות תבל 

נוכחות עבורנו ואיננו לוקחים אתכם בחשבון כמעט 
 "בשום החלטה

 15/8/2013 | הרב נעם פרל

 הפגנת יהודים  
  למען ישראל במוסקבה

 אי פי איי: צילום
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 ד  "רגע לפני התקדש שנת תשע
אבקש סליחה בשמי ובשם החברה הישראלית מיהודי  

 . סליחה ששכחנו מכם: הגולה
 

לאח , אנו בישראל, סליחה שלא שמנו לב שהפכנו 
 .  הגדול והיציב במשפחת עם ישראל

 
סליחה שאין אנו מגלים אחריות כלפיכם כפי שגיליתם  

אתם כלפינו בהיותכם אתם האח הגדול המנוסה 
 .  והמבוסס

 הפגנת יהודים  
  למען ישראל במוסקבה

 אי פי איי: צילום
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 סליחה שאתם הפזורים בארבע כנפות  
ונעדרי נוכחות עבורנו ואיננו לוקחים ' שקופים'תבל 

 .  אתכם בחשבון כמעט בשום החלטה מהחלטותינו
 

סליחה שרק גילויי אנטישמיות או צורך בגיוס כספים  
מנכיח אתכם לרגעים מספר בעולמנו ומיד שבים אתם  

 . אל תהום הנשיה ממנו צצתם
 

סליחה שאיננו מודעים לאתגרים העצומים הניצבים  
 .  כמשפחות וכקהילות, כפרטים, בפניכם

 הפגנת יהודים  
  למען ישראל במוסקבה

 אי פי איי: צילום
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 סליחה שאין אנו מתפללים להצלחתכם 
 .  ולא מבקשים כי תתפללו אתם להצלחתנו

 
, סליחה שמשרד החינוך שלנו אינה מלמדת אודותיכם

משרד האוצר שלנו איננו מתקצב את הקשר עמכם 
אדיש לקיומכם אף כשדגלי הלאום    ומשרד החוץ

 . מונפים בקהילותיכם
 

סליחה שאיננו מעריכים כראוי את המטען הרוחני  
אותו מטען מבורך  , והתרבותי הבא עימכם בעלייתכם

 .  ומפרה האובד עם הניסיון לעצבכם כצלמנו וכדמותנו
 

  הפגנת יהודים למען ישראל במוסקבה 
 אי פי איי: צילום
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 בנעורי אף אני התרחקתי מבתי המדרש 
 הדרתי רגלי    ,אליהם ניסיתם להצטרף

ממקומות הבילוי בהם ניסיתם לספוג ישראליות  
ארץ   ומהאתרים בהם טיילתם כדי לספוג גוון וניחוח

 .  ישראלי ועל כך מבקש אני מחילה מכם ומבורא עולם
 

תשובה , היום בשנות הארבעים לחיי עשיתי תשובה
מאהבה ומתפלל אני עבור כולנו כי מה שחטאנו  

יום  -מתפלל אני יום. נצליח לתקן באהבה  ופספסנו
,  שנזכה לשיבתכם ציון ברינה שכן כה זקוקים אנו לכם

 .  כאן אצלנו בבית של כולנו, כפי שאתם
 

  הפגנת יהודים למען ישראל במוסקבה 
 אי פי איי: צילום
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 שיהיה להם חג שמח
ועמותת תכלית  " ישראל היום: "לקראת חגי תשרי
:  ל תכלית"מנכ• מאמצים משפחה  -בפרויקט משותף 

כמות הפניות של הנזקקים עולה בהרבה על  "
 "התורמים

 23.08.2013 :פורסם ביעל ברנובסקי 

 מתנדב בפעולה
 יונתן זינדל: צילום

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


מנותק  , בדיור מוגן( שם בדוי)מתגורר יוסף  71בגיל 
הוא לא מתרגש  . לחלוטין ממשפחתו ומשלוש בנותיו

 .הוא בעיקר מוטרד -להפך , מהחגים הקרבים

,  הוא מספר בקול שבור, "אין לי כסף לתרופות ולאוכל"
.  ואין גם שום תמיכה מהילדים, אין לי כסף לשום דבר"

אולי סתם אשב עם , בחגים אני לא הולך לעשות כלום
עשיתי מילואים עד גיל  , ל"שירתתי בצה. השכנים שלי

 ".ועכשיו מצאתי את עצמי במצב הזה, בהתנדבות 60

 מתנדב בפעולה
 יונתן זינדל: צילום
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החגים הקרבים מסמלים  . יוסף הוא לא מקרה נדיר
עבור פלח גדול באוכלוסייה גם עלייה משמעותית  

בשיתוף עמותת תכלית  " ישראל היום"עיתון . בהוצאות
 .מתגייסים לסייע לכמה שיותר פונים שיזדקקו לעזרה

 מתנדב בפעולה
 יונתן זינדל: צילום
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הפגיעה האחרונה בקצבאות הילדים רק הגדילה את  "
ל  "מסביר מנכ, "הפניות והחששות של האזרחים

אני מקבל תגובות של  ", אהרון כהן, עמותת תכלית
אנשים שנמצאים בחרדה עמוקה מההוצאות לקראת 

חגי  . מ נותנת את אותותיה"גם העלאת המע. החגים
ואני מקווה שנצליח לסייע לכמה שיותר  , תשרי חשובים

למרות שנכון לעכשיו כמות הפניות עולה  , נזקקים
 ".בהרבה על כמות התורמים

 מתנדב בפעולה
 יונתן זינדל: צילום
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מי שמעוניין לאמץ משפחה נזקקת ולרכוש עבורה 
או לתרום כסף לעמותה כדי שזו תרכוש  , מוצרים לחג

מוזמן ליצור קשר , חבילות מזון עבור הנזקקים
 .1-800-200-606: בטלפון

 
 

 מתנדב בפעולה
 יונתן זינדל: צילום
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