
ניצנים

כתבה: אדר סטולרו I צילם: דרור חצרוני

של ה ההולדת  יום  את  חוגגים  אנו  חודש 
אבא. בכל שנה אמא ואני קונים לו מתנה 
לפי רעיון שלי. כבר שבועיים שאני חושב 
את  כשביקשתי  למצוא.  מצליח  ולא  רעיון  על 
במקום  שהשנה,  הציעה  אמא  אמא,  של  עזרתה 
שנקנה לו מתנה, שאכין לו מתנה בעצמי. "מתנה 
ומיוחדת  יותר  מרגשת  בעצמו  לאביו  מכין  שבן 

פי כמה מכל מתנה שנקנה", אמרה אמא.
"זו  אכין?  מה  אבל  לעצמי,  חשבתי  טוב,  רעיון 
משימה קשה", אמרתי. אמא הציעה שאתייעץ עם 
ואת חיק  טיולים  כי אבא הרי מאוד אוהב  ארצי 

הטבע וארצי אלוף בטיולים.
לארצי.  התקשרתי  ומיד  אמרתי,  מצוין",  "רעיון 

ארצי שמח לסייע והתייצב בביתנו תוך שעה. 
אחד  מלך  לו  מזכירה  לאבא  שמתנה  אמר  ארצי 
עיר  בנה  הוא  מאוד,  גדולה  מתנה  לאביו  שנתן 

שלמה וקרא לה על שם אביו.
זה  מי  מיוחדת.  מתנה  "אכן  אמרתי,  "ואו", 

המלך ובאיזו עיר מדובר?".
ארצי הזכיר לי שטיילנו יחד בשרידי העיר 
המלך  מאשר  אחר  לא  בנה  שאותה  הזו, 
הורדוס. הוא נודע בזכות הערים שייסד, 
המבצרים שהקים, הארמונות והמבנים 
המים  ומפעלי  שבנה  המפוארים 
המקור  היו  אלו  וכל  שסלל  והדרכים 

לכינויו "המלך הבנאי".
שהיום  אפק,  בתל  שטיילנו  "זוכר 
בשם  גם  ומוכר  אפק,  לאומי  גן  הוא 

אנטיפטריס?", שאל ארצי.
"בוודאי שאני זוכר, ועכשיו אני גם נזכר כי 

גבע מחפש רעיון למתנת יום הולדת לאביו וארצי לוקח אותו למסע 
בזמן, לימי שלטונו המרתקים של המלך הורדוס בארץ ישראל, ומסייע 

לו למצוא רעיון למתנה מיוחדת במינה 

על שם אבא של  ניתן למקום  השם אנטיפטריס 
הורדוס אנטיפטרוס".

"נכון מאוד", אמר ארצי, "הוא בנה את העיר על 
ובין  קיסריה  בין  חשובות,  ערים  שתי  בין  הדרך 
ירושלים, קרוב למעיינות הירקון ועל מעבר חשוב 

על דרך הים - מעבר אפק".
נזכרתי  ומיד  קיסריה  את  גם  הזכיר  ארצי 
המפוארת,  העיר  שאת  למדתי  שם  שבביקורי 
על כל מתקניה, תיאטרון, בתי מרחץ, היפודרום 
נאמנות  לאות  במתנה,  הורדוס  בנה  גדול,  ונמל 

לקיסר הרומי.
כעיר  נבנתה  "קיסריה  ארצי,  אמר  צודק",  "שוב 
אוגוסטוס  הקיסר  של  לכבודו  ונקראה  חדשה 
של  שלטונו  בימי  הרומית  באימפריה  ששלט 
גן  בתחומי  היא  וכיום  בישראל,  כאן  הורדוס 

לאומי קיסריה.
"יופי של מתנות חילק הורדוס לכל מי שאהב...", 

אמרתי.
אותי  תיקן  מאהבה",  ניתנו  המתנות  תמיד  "לא 

הטיול שלי עם ארצי
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חשש  הזמן  וכל  חשדן  מלך  היה  "הורדוס  ארצי. 
הוא  לכן  כמלך,  מתפקידו  אותו  ידיחו  שמא 
וערים  שבנה  המפוארים  מהמבנים  חלק  הקדיש 
חדשות שייסד לשמם של שליטי רומי באותה עת 
בו. דוגמה טובה  יבגדו  ולבני משפחתו כדי שלא 
שעליו  שבנה,  ביותר  המפואר  המבנה  היא  לכך 
לא  הורדוס,  בניין  ראה  'מי שלא  נכתב בתלמוד: 

ראה בניין יפה מימיו'".
"על איזה מבנה מדובר?", שאלתי מלא סקרנות. 
את  בנה  הורדוס  כמובן.  השני  המקדש  בית  "על 
בית המקדש השני בירושלים כבניין גדול ומפואר 
בתקופת  שנבנה  הצנוע  המבנה  במקום  ביותר 

עזרא ונחמיה".
המתנה לאבא נשכחה מזיכרוני, וארצי ואני הפלגנו 
בשיחה ארוכה על הורדוס המלך. ארצי הראה לי 
בסלון,  שלנו  המדף  על  שמצא  מספרים  תמונות 
יוסף  ההיסטוריון  של  תיאורים  מפות,  מטבעות, 
בן מתתיהו, שכתביו על התקופה הרומית לימדו 
הורדוס  ועל  התקופה  על  רבות  החוקרים  את 
מצדה,  לאומי  בגן  שלנו  בטיול  גם  נזכרנו  בפרט. 
בארמונות המפוארים ובבתי המרחץ המקושטים 
לשמור  רב  מאמץ  שנעשה  פלא  לא  בפסיפסים. 
הצגת  הועלתה  שאפילו  לי  הזכיר  ארצי  עליהם. 

תיאטרון המספרת את סיפור חייו של הורדוס.
פרופ'  הארכיאולוג  חיפש  שנים  עשרות  "במשך 
הורדוס",  של  קבורתו  מקום  את  ז"ל  נצר  אהוד 
בשנת  שנים,  שש  לפני  "ורק  לספר.  ארצי  הוסיף 

2007, התגלה קברו בהרודיון".
"בהרודיון עוד לא היינו....", אמרתי, ומיד המתנה 
כך  כל  רעיון,  לי  "יש  בראשי.  שוב  עלתה  לאבא 
נהניתי לשמוע על הורדוס המלך, ומעולם לא היינו 
בגן  טיול  תהייה  לאבא  שלי  המתנה  בהרודיון, 

לאומי הרודיון בהדרכתי. אבל איפה זה בכלל?".
"גן לאומי הרודיון נמצא לא רחוק מירושלים, על 

ספר המדבר", ענה ארצי.
רחוק מאוד, חשבתי לעצמי. "מדוע הורדוס נקבר 

דווקא שם?".
קבר  אחוזת  לעצמו  בנה  ושם  בחר  הוא  "כך 
מפוארת", אמר ארצי. "אני חושב שהרעיון למתנה 
ההדרכה  קשה.  משימה  לך  יש  אבל  מצוין,  הוא 
אינה קלה, אך אפשרית. עליך להכיר את המקום, 
שם,  אותנו  להדריך  ולהתכונן  ולהעמיק  לקרוא 

האם אתה מוכן?".
אבא  למען  בנה  הורדוס  אם  שאלה?  "איזו 
הרבה! ללמוד  אבא  למען  מוכן  אני  עיר,   שלו 

חפשו אותנו גם בפייסבוקתעזור לי?".

 מבט על הר הרודיון
 שרידי ארמון–מבצר 

ההר בהרודיון
 איור: שאטרסטוק
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 חתול הביצות הפצוע  
מתאושש מהניתוח 
צילום: טיבור יגר
 חתול הביצות טל 
מתאושש לאחר מתן 
תרומת הדם
צילום באדיבות הספארי

ניצנים

כתבה: שגית הורוביץ 

לחיות ל החולים  לבית  הגיע  אחרונה, 
והגנים  הטבע  ורשות  הספארי  של  בר 
החתול,  אנוש.  במצב  ביצות  חתול 
והגנים  הטבע  רשות  פקח  ידי  על  שנמצא 
נפצע,  הזורע,  קיבוץ  באזור  נאסר  מחמוד 
רגליו  ושתי  מדריסה,  כתוצאה  הנראה,  ככל 
שכדי  ברור  היה  נשברו.  שלו  והאגן  האחוריות 
במהירות  בו  לטפל  צריך  חייו,  את  להציל 
אורתופדי  ניתוח  שנדרש  ומכיוון  האפשרית, 
החולים  לבית  הועבר  הוא  במיוחד,  מורכב 
העברית. האוניברסיטה  של   הווטרינרי 
לניתוח,  נכנס  החתול  כאשר  בלבד,  זו  לא  אך 
זקוק  הוא  הניתוח  את  לצלוח  שכדי  התברר 
לתרומת דם - אחרת גופו לא יוכל לעמוד בזה. 
לחתול  דם  תרומת  להשיג  אפשר  איך  אבל 
מאגר  אין  האדם,  בני  לנו,  בניגוד  הרי  ביצות? 

דם חתולים בנמצא...
מחתול  דם  לקחת  הייתה  היחידה  האפשרות 
מכיוון   - ומהר   - החיות  בגן  שנמצא  ביצות 
שכל דחייה של הניתוח הייתה עלולה לסכן את 

סיכוייו של חתול הביצות לשוב אל הטבע.
שני  לספארי  הגיעו  שנה  חצי  לפני  ואמנם, 
- ואביעד  טל  לשמות  שזכו  ביצות   חתולי 
ברור  והיה  וגדולים,  חזקים  שלוש,  בני  שניהם 
פוטנציאליים.  תורמים  להיות  יכולים  שהם 

ואכן, טל נבחר למשימה.
התקיים  החולים,  בית  הוקם  מאז  לראשונה 
בזמן.  בו  מוקדים  שני  שכלל  מסובך  ניתוח 
ההכנות  היו  דגן  בבית  החולים  שבבית  בזמן 
בעיצומן,  שנפצע  הביצות  חתול  של  לניתוח 
הובא לחדר הטיפולים של בית החולים לחיות 
נלקחה  ומגופו  בר בספארי חתול הביצות טל, 
הוכנס  המזרקים  לתוך  מ"ל.   80 של  דם  כמות 
הדם  תרומת  בתום  ומיד  קרישה  נוגד  חומר 
ושם  דגן  בבית  החולים  לבית  המטפלים  נסעו 
הוא  שלה  הדם  מנת  מהטבע  לחתול  ניתנה 
ג'וש  ד"ר  שביצע  האורתופדי,  בניתוח  נזקק. 

ניתוח מורכב, 
שכלל גם 

תרומת דם של 
חתול ביצות 
אחד לחברו, 

הצליחה להציל 
את חייו של 

חתול הביצות 
שנפצע באורח 

אנוש

ואגן  רגליו  אוחו  מומחה,  אורתופד  מילגרם, 
הירכיים של החתול והוא חזר להמשך אשפוז 

בבית החולים לחיות בר שבספארי.
החולים  מבית  וטרינרית  אנגליסטר,  נילי  ד"ר 
הדם  בלקיחת  השתתפה  שאף  בר,  לחיות 
ההתאוששות  כי  סיפרה  טל,  הביצות  מחתול 
הצפוי,  מן  הרבה  מהירה  הייתה  החתול  של 
רגליו,  על  נעמד  הוא  הניתוח  למחרת  ושכבר 
שאנו  תכונה   - ותוקפני  מאוד  ערני  היה 
 שמחים שנשמרה אצלו על אף האשפוז ועל אף

מצבו הפיזי.
בבית החולים לחיות בר צופים לחתול הביצות 
החלמה מהירה ושיבה מוצלחת לטבע - לאזור 
בשבועות  כבר   - נמצא  ששם  הזורע  קיבוץ 

הקרובים. 

חתולים בדם

   

בשביל הארץ פברואר-מרס 682013 



ניצנים

מצאו את ההבדלים
ארצי התחפש למלך הורדוס. מצאו לפחות חמישה הבדלים בין שתי התמונות

הטבע  שמירת  שבוע  את  מציינים  מתי   .1
והמורשת?

כל ארבע שנים א. 
כל שנתיים ב. 

כל שנה ג. 
פעם בשבע שנים ד. 

שבוע שמירת טבע ומורשת נקרא בעבר גם:  .2
שבוע האהבה לטבע, למים ולסביבה א. 

שבוע שמירת החי והצומח ב. 
שבוע שמירת הנוף בישראל ג. 

שבוע האהבה לטבע בישראל ד. 

באילו תאריכים הוא מתקיים השנה?  .3
7-1 במרס א. 

7-1 באפריל ב. 
22 בפברואר עד 2 במרס ג. 

1 במאי עד 7 במאי ד. 

טריוויה בנושא שבוע שמירת הטבע והמורשת

התשובות: 1 ג, 2 א, 3 ג, 4 ד, 5 ג

מה המטרה של קיום שבוע זה?  .4
טבע  שמירת  לנושא  מודעות  להעלות  א. 

ומורשת 
של  הערכים  את  הרחב  בקהל  להטמיע  ב. 

שמירת הטבע
לקרב את המטיילים אל הטבע ג. 

כל התשובות נכונות ד. 

השנה הוא יתקיים בסימן:  .5
עטלפים א. 

בעלי חיים בסכנת הכחדה ב. 
המלך הורדוס ומפעלותיו ג. 

פרחים אדומים ד. 
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ניצנים

תפזורת:
מצאו עשרה שמות, מושגים ואתרים המוזכרים בגיליון זה )היעזרו במחסן המילים בסוגריים למטה(:
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אפשדגוהירסיק

מסמורדופיהפע

תיונומרהפצמא

מפטנוידורהור

יסמיזרוכירתצ

מהיטסבסלזיסי

מה שייך לאן?
חברו קו בין המבנים שבנה הורדוס למקום הימצאותם:

היפודרום
מקדש אוגוסטוס

אמת מים
הארמון הצפוני

קבר הורדוס
העיר אנטיפטריס

)המילים: קיסריה, מצפה רמון, הורדוס, ארצי, כורזים, היפודרום, הרודיון, סבסטיה, אמת מים, פסיפס( 

גן לאומי קיסריה
סבסטיה

תל אפק - גן לאומי ירקון
גן לאומי מצדה

גן לאומי הרודיון
ירושלים
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