
ניצנים

כתבה: אדר סטולרו

כל כ נפגשנו  הסוכות,  בחג  שנה  בכל 
ביערות  לפיקניק  המורחבת  המשפחה 
אלינו,  להצטרף  לארצי  הצעתי  הכרמל. 
הקבב  את  לטעום  יזכה  סוף  שסוף  הבטחתי 
הנפלא של סבתא שרה, שאותו אני אוהב במיוחד 

)וגם אותה...(.
כשהגענו לחניון האגם בנחל אורן, שולחנות העץ 
כבר היו ערוכים, וריח הקבב של סבתא שרה עלה 
לנו  הגישה  שנתיישב,  חיכתה  לא  סבתא  באפי. 
המפורסם  הרומני  הקבב  את  ראשונה  לטעימה 
שלה ואמרה בחיוך: "הגיע הזמן שתדע מה מקור 
הקבב שאתה כל כך אוהב", ולצד הקבב, הגישה לי 
ספר - "איך האדם הקדמון המציא לגמרי במקרה 

את הקבב הרומני", מאת מאיר שלו.
מהסיפור  מאוד  ונהניתי  הספר  את  פתחתי 
ומהציורים המצחיקים של יוסי אבולעפיה. במיוחד 
גם  והמערות.  הקדמון  האדם  ציורי  את  אהבתי 
ארצי נהנה מהסיפור ואמר: "גבע, אתה יודע, לא 

רחוק מכאן אפשר לראות מערות כאלה".
שאלתי  הקדמון?",  האדם  של  "מערות 

בפליאה, "האדם הקדמון חי כאן?".
כאלה  ובמערות  מכאן  רחוק  לא  "ממש 
בדיוק", ענה ארצי. "בשמורת נחל מערות 
התגלו כמה מערות ובהן שרידים מימי 
האדם הקדמון, לפני כמיליון שנה. למען 
היחידים  המקומות  אחד  זהו  האמת, 
אדם  לחיי  עדויות  נמצאו  שבו  בעולם, 
 - שנים  של  מאוד  ארוך  ברצף  קדמון 

כ–500 אלף שנה רצופות. 
לאחרונה  "וממש  אבא,  אמר  "נכון", 
הֻכְְרזָה ְׁשמּוַרת נַַחל ְמעָרֹות ּכֲַאַתר מֹוֶרֶׁשת 
עֹולִָמית, ּכְמֹו ַהּפִיָרִמיָדה בגיזה ּבְִמצְַריִם אֹו 

ִמגְַּדל פיזה ּבְִאיַטלְיָה.

ארצי וגבע מטיילים בכרמל ובשמורת טבע נחל מערות, ומגלים את 
סודות הָָאדָם הַַּקדְמֹון וגם... את מקור הקבב של סבתא שרה

"מה זה בכלל אתר מורשת עולמית?", שאלתי.
מֹוֶרֶׁשת  ערכי  בו  שיש  אתר  שזהו  הסביר  ארצי 
המיוחדת  חשיבותם  בזכות  לִַּׁשּמּור  ָהְראּויִים 
כך  כולו.  בעולם  לאנשים  המשותפת  למורשת 
הוכרזו בעבר גם העיר העתיקה בירושלים, מצדה 

ועוד כמה אתרים בישראל ובעולם.
"אם שמורת נחל מערות כל כך קרובה לכאן, אולי 
הצעתי.  בה",  לבקר  כולנו  ניסע  הפיקניק  בסיום 
סבתא  אמרה  מצטרפת",  אני  גם  מצוין,  "רעיון 

שרה, והגישה לנו עוד שני קבבים...
ּבַַּמנְּגָל  ֶׁשָהֵאׁש  לְוַּדֵא  וְדַָאגְנּו  ַהּפִיְקנִיק  ֶאת  ִסּיְַמנּו 
ֶׁשִהְדלְַקנּו ּכָבְָתה לֲַחלּוִטין ּכְֵדי ֶׁשֲחלִילָּה ֹלא ִּתּדָלֵק 
ׁשּוב ַאֲחֵרי ֶׁשּנִַּסע וְִתגְֹרם לְַּׂשֵרפָה. כולנו ראינו בדרך 
בחנוכה  בכרמל,  שאירעה  השריפה  שרידי  את 
את  אורן  לנחל  שנתנו  האורן,  עצי  שנתיים.  לפני 
האלון  עצי  ולצדם  ברובם,  שרופים  עמדו  שמו, 
הירוקים, האופייניים לחורש הים תיכוני הטבעי, 

שהצליחו לעמוד טוב יותר בפני הלהבות.
המקום  עם  המפגש  לקראת  מאוד  התרגשתי 
לעצמי  דמיינתי  הקדמונים.  רגלי  דרכו  שבו 
ְמַדּלְגֹות  מהספר  המצחיקות  הדמויות  את 
אלות  עִם  ַהּמּועָט,  ּבִלְבּוָׁשן  ַהּכְַרֶמל  ְׁשבִילֵי  עַל 
וֲַחנִיתֹות. ולפני שהספקתי לעכל את הקבב ואת 
 העובדה כי כאן ממש חי האדם הקדמון, הגענו
לחניון השמורה. בכניסה קיבלה אותנו מדריכה 
לסיור  אליה  להצטרף  אותנו  שהזמינה  נחמדה 
כשנופם  המערות,  אל  יחד  טיפסנו  מודרך. 
מלווים  התיכון  והים  הכרמל  חוף  של  היפהפה 
על  סיפרה  המדריכה  העלייה.  כל  לאורך  אותנו 
ִטּפּוֵסי  והזכירה  במערות  ַהְּמיָֻחִדים  ַהִּמְמצִָאים 
שהדהים  גילוי   - זה  לצד  זה  שחיו  ַקְדמֹון  ָאָדם 
התרבויות  על  סיפרה  גם  היא  החוקרים.  את 
השונות של הקדמונים, כמו התרבות האשלית, 

המוע'ארית והמוסטרית.
לאבא  לחשתי  סינית",  כמו  קצת  לי  נשמע  "זה 

הטיול שלי עם ארצי
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המדריכה  אבל  ישמע,  לא  אחד  שאף  כדי  באוזן 
לא  רבים  מבקרים  תדאג,  "אל  ואמרה:  שמעה 
תזכור  שבטוח  מה  האלו,  השמות  את  זוכרים 
אנחנו  ושמהם  לנו,  השאירו  שהם  הסימנים  הם 
אכלו,  הם  מה  האלה,  האנשים  היו  מי  לומדים 
תצוגת  על  הצביעה  היא  ועוד.  גרו  הם  היכן 
ַהּצֹור  ֶׁשִּמּכְלֵי  והסבירה  המערות  באחת  הכלים 
חיים  בעלי  אילו  ללמוד  יכולים  אנחנו  שנמצאו 
אכלו  הם  מה  לדעת  גם  ומכאן  וכיצד,  צדו  הם 
ומאילו חומרים הכינו לעצמם את הבגדים. אחד 
הוא  מערות,  בנחל  שהתגלו  המרתקים  הדברים 
להתיישב  הקדמון  האדם  התחיל  ממש  שכאן 
מזג  מפני  הגנה  לו  סיפקו  המערות  קבע.  באופן 
החי  אחרים,  ואויבים  טורפות  חיות  האוויר, 
באזור  המעיינות  ומי  מזון,  לו  סיפקו  והצומח 
לנדוד  להפסיק  יכול  היה  ולכן  מים,  לו  סיפקו 

ממקום למקום בחיפוש אחר מזון.
כאן  "בטח  בצחוק,  לארצי  אמרתי  כך",  "אם 
ברומניה".  לא  ובכלל  הרומני  הקבב  הומצא 
סיפרתי  לכן  הבדיחה,  את  הבינה  לא  המדריכה 
"מיד  מסבתא.  מתנה  שקיבלתי  הספר  על  לה 
ובו תוכל  ונצפה בחיזיון אורקולי  ניכנס למערה 
לראות עד כמה הציורים בספר מזכירים את חייו 

האמיתיים של האדם הקדמון בכרמל", אמרה.
שבו  המערה  קיר  על  הצביע  ארצי  החוצה,  בדרך 
אפשר לראות ְמֻאּבָנִים. "גם המאובן מלמד אותנו 
מאוד  הרבה  לפני  כאן  שקרו  דברים  אודות  על 

שנים, עוד לפני הופעת האדם הקדמון", אמר.
"מה זה בדיוק מאובן?", שאלתי.

"המאובן הוא סימן שהשאירו בעלי חיים וצמחים 
כאן  רטובה.  או  לחה  בקרקע  רבות  שנים  לפני 
רואים סימני קונכיות וצדפים ששקעו בקרקעית 

הים, מה שמלמד אותנו שפעם היה כאן ים".
אתה  מאיתנו...  ונמוך  רחוק  כך  כל  הים  "אבל 

בטוח שכאן היה ים?".
ים  שנה  מיליון  כמאה  "לפני  ארצי.  ענה  "בטוח", 
גדול כיסה את ארץ ישראל כולה, גם את הכרמל. 
לים הזה קראו ים טתיס, והים התיכון הוא שריד 
שונים  ימיים  יצורים  חיו  טתיס  בים  זה.  ים  של 
שנשמרה  צורתם  לפי  היום  גם  לזהות  שאפשר 
בקרקעית הים. לאחר נסיגת הים נחשפו הסימנים 
ממש.  הזה  בסלע  והצדפים  הקונכיות  שהשאירו 
גם את  נסיגת הים, אפשר  הסלע, שנחשף לאחר 
היווצרות המערות שבהן חיו הקדמונים, אבל על 

תופעת המערות נספר בטיול אחר".
ארצי הצביע על המצוק הקטן מצפון לנו. "המצוק 
אם  ּבְִּמֻאּבָנִים.  עֲִׁשיָרה  ׁשּונִית  למעשה  הוא  הזה 
אילו  לראות  נוכל  המסומן,  בשביל  אליה  נטפס 

מיני בעלי חיים חיו בים טתיס הגדול".
הזו היא ממש מסע בזמן אל העבר",  "השמורה 

אמרתי בהתרגשות. 
ארצי,  אמר  לראות",  מה  הרבה  עוד  כאן  "ויש 
"אבל השמש עוד מעט תשקע ואסור לנו לשהות 

בשמורת טבע בחשיכה".
כאן,  ולטייל  לשוב  "נוכל  אמרתי.  זוכר",  "אני 

תצטרף אליי?"
תביא  שרה  סבתא  אם  רק  אבל  מאוד,  "אשמח 

את הקבב...".

 שמורת טבע נחל מערות
צילום מהאוויר: אסף צבר 

 שחזור הקדמונים במערות
צילום: צביקה צוק

 איור: שאטרסטוק

חפשו אותנו גם בפייסבוק
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  כרוון. מעדיף 
לרוץ במנוסה מאשר 
להתעופף באוויר

ניצנים

כתבה: שגית הורוביץ I צילם: עפר צידון

חיה מ מאשר  ונעים  טוב  יותר  ה 
שלום  דרישת  ששולחת  מוכרת 
לאחרונה  זכינו  לכך  בדיוק  חדשה? 
ורשות  הספארי  של  בר  לחיות  החולים  בבית 
שהטיפול  לדעת  מבחינתנו,  והגנים.  הטבע 
נהדרת.  הרגשה  כבר  זו  הצליח  פצועה  בחיה 
בטיפול,  שהה  החיים  שבעל  אחרי  כלל  ובדרך 
שוקם והחלים, אנחנו משיבים אותו לטבע ולא 
שהפעם  אלא  בגורלו.  עלה  מה  באמת  יודעים 

הייתה לנו הפתעה נעימה.
החולים  בית  מטפלי  החליטו  מהימים  באחד 
הספארי  של  הפתוח  האפריקאי  לשטח  לצאת 
בבית  שטופלו  כרוונים  שני  לטבע  להשיב  כדי 
כרוונים רבים מגיעים אלינו לטיפול,  החולים. 
או  תשישות  כמו  מוצדקות  מסיבות  חלקם 
חולשה, שמתגלות מאוחר יותר כפגיעה פנימית 
אלינו  מגיעים  הם  לעתים  אבל  חיצונית.  או 
שמדובר  חושבים  לב  טובי  אנשים  כי  פשוט 
בבעל חיים פצוע, שאינו מסוגל לפרוש כנפיים 
שכרוונים  המשונה  העובדה  בשל  וזאת  ולעוף, 
מאשר  במנוסה  לרוץ  שמעדיפים  עופות  הם 

להתעופף באוויר.
אקלום  אזור  הוא  הספארי  של  הפתוח  השטח 
העולם  אל  לצאת  שעתידים  לעופות  מצוין 
מאפשרת  הפתוח  בשטח  לטבע  השבה  הגדול. 
להם לשהות עוד תקופת מה באזור מוגן ועתיר 
הם  אליהם  שב  שהביטחון  לאחר  ורק  מזון, 
בעבר  גם  קרה  כך  ונעלמים.  כנפיים  פורשים 

עם שני כרוונים.
עם  לשטח  יצאו  המטפלים  כאשר  הפעם, 
שני  לתדהמתם  גילו  הם  שהחלימו,  הכרוונים 
נוספים. אבל ההפתעה הגדולה באמת  כרוונים 
רגליהם  מאזור  שנצנץ  המרעיש  בגילוי  הייתה 
מוכספות  טבעות  היו  לשניהם  הכרוונים.  של 
וצבעוניות שבלטו מאוד. האחד "ענד" על רגלו 
הוא  כי  העלתה  מהירה  ובדיקה  טבעות,  שתי 
עוד  שמואל  מגבעת   2009 בקיץ  אלינו  הגיע 

עובדי בית 
החולים לחיות 
בר זכו לביקור 

מפתיע ומשמח. 
שני כרוונים 

שטופלו בעבר 
בבית החולים, 
שוקמו וחזרו 

לטבע, שבו 
למקום לאחר 

כמה שנים 
ואף העמידו 

קרוב צאצאים במשך  שטופל  לאחר  אפרוח.  כשהיה 
לרגלו.  הטבעות  כששתי  לטבע  הושב  לחודש, 
השנה, שלוש שנים לאחר הטיפול, מצאו אותו 
מטפלי בית החולים מטייל בינות להיפופוטמים 
והקרנפים ולידו אפרוח קטן. לא רק שהוא שב 
אלינו וחי בשטח הפתוח, הוא גם בחר לקנן כאן 

ולהביא לעולם צאצא חמוד.
את  מיד  קיבל  בשטח  שנמצא  השני  הכרוון 
שלוש  הוצמדו  לרגלו  הטבעות".  "שר  הכינוי 
לחוקר  לסייע  כדי  הטיפול,  אחרי  טבעות 
של  התנהגותם  את  שחקר  גנדלר  יותם  בשם 
אחר  ולהתחקות  אחריו  לעקוב  הכרוונים 
שלוש  ולאחר   ,2005 בשנת  סומן  הוא  מעשיו. 
כבר  כשהוא  ועכשיו  בשטח,  שוב  נראה  שנים 
בשטח  אפרוח  בנחת  מגדל  הוא  גם  עשר,  בן 

הפתוח שלנו.
רואים  שרבים  האלו,  שהכרוונים  ספק  אין 
אותם מדי יום בשטחים העירוניים הפתוחים, 
העניקו לנו  כוח רב וחיזקו את חשיבות עבודת 
הידיעה  בר.  לחיות  החולים  בבית  המטפלים 
בטבע לחיות  וחזר  שוקם  טופל,  חיים   שבעל 
בו  לפגוש  אבל  גדול,  אושר  למטפלים  גורמת 

שוב בטבע זו כבר פריבילגיה שאין שני לה.  

שר הטבעות
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ניצנים

כמה מערות של האדם הקדמון יש   .1
בשמורת טבע נחל מערות בכרמל?

2 א.	
3 ב.	
4 ג.	
6 ד.	

באיזו שנה הכריז ארגון אונסק"ו על   .2
האתר כאתר מורשת עולמית?

1980 א.	
1999 ב.	
2012 ג.	

האתר	לא	הוכרז	כאתר	מורשת	עולמית ד.	

מה שם המין האנושי היחיד ששרד עד   .3
היום?

הומו	סאפינס א.	
אדם	בייג'ינג ב.	

האדם	הניאנדרטלי ג.	
הומו	הביליס ד.	

מהו מוצא האדם?  .4
אוסטרליה א.	
אפריקה ב.	

אמריקה	הדרומית ג.	
אנטארקטיקה ד.	

מהי תקופת האבן?  .5
תקופה	שממנה	נותרו	מאובנים	רבים א.	

כלים	 הקדמון	 האדם	 יצר	 שבה	 תקופה	 ב.	
בעיקר	מאבן

התקופה	שבה	אנו	חיים	כיום ג.	
תקופה	שבה	האדם	הקדמון	צד	בעלי	חיים	 ד.	

בזריקת	אבנים

איפה נמצאת מערת אלטאמירה,   .6
שבה נמצאו יצירות אמנות של האדם 

הקדמון?
בדרום	סין א.	

ברוסיה ב.	
ליד	ניו	יורק ג.	
בצפון	ספרד ד.	

טריוויה I כתב: אריאל קרס
עד לפני כ–32 אלף שנים חי לצד ההומו   .7

 סאפינס מין נוסף של אדם.
מה היה שמו?

האדם	הניאנדרטלי א.	
הומו	ארקטוס ב.	
אדם	ג'אווה ג.	

אדם	פילטדאון ד.	

איך נכחד האדם הניאנדרטלי?  .8
בגלל	פגיעת	מטאור	בכדור	הארץ א.	
כי	ההומו	סאפינס	השמיד	אותו ב.	

מסיבות	שאינן	ברורות	עדיין ג.	
בגלל	תקופת	בצורת	ורעב ד.	

האם האדם הקדמון חי במחיצת   .9
דינוזאורים?

רק	בתקופה	הכלקוליתית א.	
כן ב.	
לא ג.	

המחקרים	בנושא	אינם	מעלים ד.	
תשובה	ברורה 	

מתי נגמרה התקופה הפרהיסטורית?  .10
עם	המצאת	הגלגל א.	

עם	גילוי	השימוש	באש ב.	
עם	המעבר	לחקלאות ג.	

עם	המצאת	הכתב ד.	

מאיזו אבן הכין האדם הקדמון את   .11
החצים שלו?

משיש א.	
מאבן	חול ב.	

מאבן	צור	קשה ג.	
מאבן	גיר	רכה ד.	

איך קראו )בעברית( לסדרה המצוירת   .12
על האדם הקדמון?
משפחת	סימפסון א.	
משפחת	קדמוני ב.	
משפחת	ג'טסון ג.	
פיניאס	ופרב ד.	
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בעקבות האדם הקדמון
 מצאו 5 הבדלים בין תמונות שחזור פעילות האדם הקדמון במערות בשמורת נחל מערות

מחפשים מחסה
להגיע  לילדים  עזרו 

אל המערה
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