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 בגיליון זה, בואכה ט"ו בשבט, נעסוק בפירות ארץ ישראל.

 

נעמיק לעיין בסוגיית הבטנים עם פרופ' זהר עמר, ונלמד על  

עם  פירות הדרבנוגע לבריטים ו שיתוף פעולה בין יהודים, ערבים

ליון המלצה על מסלול שקדיות ית לגו. מצורפד"ר תמיר גורן

 פינה, אטימולוגיה יוונית, וחידה מהווי המחלקה.מרהיב בראש 

 קריאה מהנה 
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מוצרי רפואה, בושם  ופירות  –את בניו להוריד למשנה למלך מצרים "ִמִזְמַרת ָהָאֶרץ"  יעקב אבינו צוה

התרגום המיוחס ליונתן מציין שהכוונה לשמנים  המיוחדים לארץ ישראל: "ָבְטִנים ּוְשֵקִדים" )בראשית מג, יא(.

 שהופקו מהם.

-; האלה הארץ(Pistacia)עץ מהסוג אלה כל מסורות הזיהוי הקדומות ביותר מסכימות שהבטנים הוא כינוי ל

(. העץ, בעיקר פריו, נקרא בארמית בשם "בוטנין" (P. atlanticaואלה אטלנטית  P. palaestina)ישראלית )

ם טֻּ ".  מסורת זיהוי אחרת שמביאה אסף הרופא ואחזו בה חוקרים אחדים, שמדובר ועד היום בערבית בשם "בֻּ

המוכר בשם העממי "פסתוק חלבי". נראה שמדובר בזיהוי מאוחר; שרידי  (P. vera)בפירות  אלה אמתית  

שיטת  העץ אינם מופיעים באזורנו בממצא הבוטני ארכאולוגי מתקופת המקרא ושיטת ריבויו באמצעות

ההרכבות, נפוצה בעולם החקלאי רק מהתקופות הקלאסיות ואילך. כמו כן, המציאות המתוארת בפרשתנו 

כתקופת בצורת, מתאימה יותר לאיסוף מוצרים ייחודיים מצמחי בר הגדלים בארץ, ולא לעץ מבוית. אגוזי 

 "בטנים" מקורם בעולם החדש. הנקראים בימינו בטעות Arachis hypogaea)האדמה )

ישראלית מהווה יסוד מרכזי בנוף החורש והיא טופחה על ידי האדם. על שמה נקראו מקומות, -האלה הארץ

מערב לחברון. השימוש -כמו "ְבֹטִנים" )יהושע יג, כו( שבעבר הירדן ויריד הבוטנה )ירושלמי, ע"ז א, ד( שמצפון

אלית והאלה האטלנטית למאכל ולתבלין בשלהי הקיץ קוטפים את ישר-השכיח ביותר הוא בפירות האלה הארץ

הפירות עתירי השמן, קולים במחבת עם מעט מלח ואוכלים. מהפירות היו מפיקים שמן שנחשב למשובח עם 

ניחוח אופייני. עדויות לכך ישנן מימי הביניים באזור חברון ומהגליל.  מקורות יהודים רבים מציינים עצי "בוטן" 

בסמוך לקברי קדושים. מוצרים אלה היו מופקים בכפרי הדרוזים בגליל עד שלהי המאה העשרים גדולים 

ובימינו עדיין נמכרים הפירות בחנויות התבלינים ששווקים המסורתיים באזור חברון. על פי ניסוי שערכתי ניתן 

, באוסטרוקנים מ"ל שמן. בחזרה לפסוקי המקרא 200-להפיק מק"ג אחד של הפירות הבשלים הירוקים  כ

שנמצאו בארץ ישראל משלהי בית ראשון נזכר מנחה של "בטנא": דבר המאיר באופן ריאלי את הטקסט 

 המקראי.

 

 

 

 מי הם הבטנים?
 

 זהר עמר –הבטנים: מפיצוחי המקרא 

 



 

 

 

 

 בשלים אלה ארץ ישראליתפירות  -בתמונה 

 

 זהר עמר – צילום

 

 תמיר גורן – יפו והפרדסים

 

 תחליפי בשר מקטניות בתקופת הצנע

 



חקלאות המתחדש בתחום ההתערוכות החקלאיות בימי המנדט הבריטי נתנו הזדמנות להציג בפני כל את 

. בנוסף, ולא פחות חשוב, הן ייצגו מיזם משותף שהשתתפו בו ערבים שכלוליהישראלית ולחשוף את -הארץ

ויהודים אלו בצד אלו. הנכונות והיכולת לארגן תערוכות משותפות לשני הלאומים תרמו ליחסים בין היהודים 

 לערבים, וביניהם לשלטון הבריטי. 

ראשונה שבה אורגנה הפעם התה זו ינפתחה ביפו תערוכה חקלאית שנמשכה יום אחד בלבד. ה 1920-ב

תערוכה כגון זו בארץ ישראל. ממשלת המנדט יזמה את קיומה כדי לשפר ולחזק את החקלאות ולהביא להגדלת 

התוצרת. לשם הכנתה הוקם ועד שבין חבריו נימנו בין היתר יהודים וערבים. את התערוכה פתח הנציב העליון 

 עיקר, ירקות, דבש ועוד. בטקס רב רושם, והוצגו בה מיני פירות, "תפוחי זהב" ב

יפו" שארגנה מחלקת החקלאות של הממשלה. בראש הוועד המארגן  –נפתחה תערוכת "תפוחי זהב  1926-ב

נכללו אנשי מקצוע מתחום הפרדסנות ובהם ערבים, יהודים ואנגלים. קהל רב ובו נכבדים מכל העדות השתתף 

ה גדולה. התוצרת שהוצגה בה כללה לא רק התערוכה הוצגה כשבוע ימים ונחשבה להצלח. בטקס הפתיחה

תפוחי זהב אלא פירות בכלל. בעקבות הצלחת התערוכה החליטה הוועדה המארגנת להציג תערוכה נוספת 

כדוגמתה. על הכנתה הופקדה ועדה מיוחדת מטעם השלטונות, שהסתייעה באנשי מקצוע יהודים וערבים. זו 

 יום של ארץ ישראל. -יותה ועל חשיבותה כאירוע מכונן בחיי היוםנפתחה  במעמד הנציב העליון, שעמד על ייחוד

בתל אביב, ועלתה על קודמותיה במספר המציגים  1929-התערוכה השלישית ל"תפוחי זהב", התקיימה ב

 יהודים. 45משתתפים, מהם  80בכמות המוצגים. בענף פירות ההדרים הציגו ו

ץ. התערוכה נמשכה שלושה ימים ונחשבה לראשונה נפתחה ביפו תערוכה שהוקדשה לפירות האר 1932-ב

. רבים מקרב היהודים והערבים הציגו בתערוכה, מקומיים  מסוגה בארץ. התצוגה כללה זנים רבים מפירות

סתם את הגולל על ארגון תערוכות נוספות, ואלה  1936ונקבעו כמה קטגוריות לחלוקת פרסים. פרוץ מאורעות 

 לא התקיימו עוד.     

 

 

 תערוכות פרי הדר בתקופת המנדט
 

 תמיר גורן – תערוכות פרי במימ המנדט

 



 
  

 סטודנטית תואר ראשון, שנה ב' -רחלי זאב

לפני התחלת השירות לאומי למדתי  איך הגעת להדרכה?

קורס 'תו תקן', במהלך השירות הלאומי הייתי מדריכת 

 טיולים במדרשה למורשת ישראל.  

ירושלים והגליל העליון. בגליל העליון,  איזור אהוב בארץ:

ובצפון בכלל, יש מעין קסם: יש בו משהו טבעי ופראי. 

הנופים המרהיבים, המתלולים וההרים יפים  -בנוסף

במיוחד. אוסף הצבעים הקיים בו מעשיר ומעצים את 

יה. אהבת הגליל הוטמעה בי בעיקר דרך ההליכה בו והחו

 וההיכרות איתו.

 לפתוח את הלב: 
לבוא מוכנים להתהלך ולספוג 

 את הטבע. 
בנוסף: להקפיד על כובע, 

 נעליים ומים.

 

 

 

 :המלצה על מסלול

 נחל ראש פינה

פינה: ירידה דרך שלושה מעיינות )שבעקבות הימצאותם -מהר כנען בצפת לראשטיול 

המסלול בירידה. אורכו  -הוקמה ראש פינה דווקא שם(. להקפיד על נעליים טובותבשטח 

 כשעתיים.

: 'זולה' לזכר בן אורן, שהוקמה ע"י הוריו, תושבי ראש פינה. נקודה לאכול נקודה מעניינת

 בשטח יש פריחה מרהיבה: יקינטון, חלמוניות, כרכומים, ועוד. -רגליים. בנוסף-ולשכשך

 בינוני, לא מתאים לעגלות ולילדים קטנים.-קל: רמת קושי

: כל השנה, בקיץ מעט חם. מומלץ מאוד להגיע בט"ו בשבט, יש פריחת עונה מומלצת

 שקדיות מרהיבה באיזור. 
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 בעברית יוונית

 :את (בין היתר)קיבלנו  הממנ

 

 (רישום אדמה) 'גאוגרפיה'

 (תורת הכתיבה) 'גרפולוגיה'

 (רישום עם) 'דמוגרפיה'

 (נאהכתיבה ) 'קליגרפיה'

 רישום רחוק() 'טלגרף'

 )צורת הפחמן המשמשת לרישום( 'גרפיט'

 )שרטוט( ו'גרפיקה' 'גרף' ,'גרפיטי'

 חיים, במובן קורות חיים(-כתיבת) 'ביוגרפיה'
 

כבר חדרו רית מלשון יוון. חלקן מילים רבות חדרו לשפה העב

דרך שפות , בעת העתיקה, וחלקן בעברית המודרנית

אירופאיות שונות. לשון יוון השפיעה השפעה עצומה על 

 המדע, ומכאן ריבוי המונחים היווניים בשפה המדעית.

άφωργ - WGRAPH  
 

 , או 'גרפיה' יכולה להיות מתורגמת כ'כתיבה' או 'רישום''פוגר'המילה 
 

 



 את
 

                                     ac.il.Studies.Dept@mail.biu-Israel :למיילהתשובה אפשר לשלוח את 
 ושמות העונים נכונה יפורסמו בגיליון הבא. 

 

 החידה החודשית
 

 :החודש חידת
 ?מהו הפתגם המפורסם שמסתתר בתמונה
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