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/   "בתי החינוך של החמד הם בתים של תורה... מקדמים חדוות הדעת ומצוינות"  (מתוך חזון החמד)

משרד החינוך
מינהל החינוך הדתי

 משה מתאר את ארץ ישראל, וכחלק מתיאור זה הוא מזכיר את שבעת 
המינים. ִּכי ה' ֱאֹלֶהיָך ְמִביֲאָך ֶאל-ֶאֶרץ טֹוָבה: ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים, ֲעָינֹת ּוְתהֹמֹת 
ֶאֶרץ-ֵזית  ְוִרּמֹון;  ּוְתֵאָנה  ְוֶגֶפן  ּוְׂשעָֹרה,  ִחָּטה  ֶאֶרץ  ּוָבָהר.  ַּבִּבְקָעה  יְֹצִאים 
ֶׁשֶמן ּוְדָבׁש (דברים ח ז-ח). צמחים אלה מייצגים גידולים בסיסיים שהיו 
ובמקורות  הנביאים  בדברי  גם  ומופיעים  המקרא  מימי  בארץ  בשימוש 
חז"ל. עובדה זו מדגישה את מקומם בתרבות החקלאית של ארץ ישראל 

זה אלפי שנים. 

למשל  המקרא,  בימי  כבר  ישראל  בארץ  צמחו  נוספים  ודגנים  פירות 
ן ֵאפֹוא  אֶמר ֲאֵלֶהם ִיְשָׂרֵאל ֲאִביֶהם, ִאם כֵּ כשיעקב שולח את בניו למצרים ַוֹיּ
ְכֵליֶכם ְוהֹוִרידּו ָלִאיׁש ִמְנָחה, ְמַעט ֳצִרי ּוְמַעט  ְמַרת ָהָאֶרץ בִּ זֹאת ֲעׂשּו ְקחּו ִמזִּ
ֵקִדים (בראשית מג יא). מה מאפיין את שבעת  ְטִנים ּוְשׁ ַבׁש, ְנכֹאת ָוֹלט בָּ דְּ

המינים דווקא? 

לטבע  המקורות  בחיבור  עסק  חייו  אורך  ולכל  שמילדותו  הראובני,  נגה 
גורלם  לקביעת  חיונית  לשבועות  פסח  שבין  שהתקופה  מאיר  הארץ, 
של שבעת המינים. בתקופה זו, שבה נפתחים פרחי הזית והגפן, הרימון 
מתמלאים,  והחיטה  השעורה  וגרעיני  פגיה  את  חונטת  התאנה  והתמר, 
מזג האוויר בארץ הפכפך. תנאי אקלים קיצוניים ומנוגדים, הקובעים את 
יכול  וכך  כנובעים מכוחות אלוהיים שונים,  יכולים להיתפס  גורל היבול, 
לגבור הפיתוי לעבוד אלילים. כמה פסוקים לאחר תיאור הארץ ופירותיה 
ִמְצו ָֹתיו  ְׁשמֹר  ְלִבְלִּתי  ֱאֹלֶהיָך,  ֶאת-ה'  ֶּפן-ִּתְׁשַּכח  ְלָך  ֶמר  מצווים ִהּׁשָ אנו 
ּוִמְׁשָּפָטיו ְוֻחּקָֹתיו, ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום. ֶּפן-ּתֹאַכל ְוָׂשָבְעָּת; [...] ְוָרם ְלָבֶבָך; 
ְוָׁשַכְחָּת ֶאת-ה' ֱא-ֹלֶהיָך, ַהּמֹוִציֲאָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים [...] ְוָאַמְרָּת 
מטרת  יא-יז).  ח  ַהֶּזה (דברים  ֶאת-ַהַחִיל  ִלי  ָעָׂשה  ָיִדי  ְועֶֹצם  ִּבְלָבֶבָך: ּכִֹחי 
מצוות  דווקא.  בהקב"ה  התלות  את  להזכיר  היא  אלה  בפירות  הבחירה 
ביכורים, שעניינה חיבור תוצרת האדמה לה' ולא הודיה לעבודה זרה, גם 
ִרי ָהֲאָדָמה  ית פְּ ה ֵהֵבאִתי ֶאת ֵראִשׁ ה ִהנֵּ היא נעשית רק מפירות אלה וַעתָּ

י ה' (דברים כו י).  ה לִּ ר ָנַתתָּ ֲאֶשׁ

כדי להביא להיכרות מעמיקה עם הצומח הארץ ישראלי המוזכר במקרא 
ובמקורות חז"ל הוקם פארק ְנאֹות ְקדּוִמים – השמורה הלאומית של טבע 
הארץ במקורות ישראל. לאחר פגישה של נגה הראובני עם דוד בן גוריון 
ב-1964 הוקצו לנאות קדומים 2500 דונם של גבעות באזור יער בן שמן. 
במסגרת הכשרת השטח נשתלו צמחי ארץ ישראל העתיקה, כרמי הגפן 
כפי  המפעל  מטרת  קדומים.  חקלאיים  מתקנים  ושוחזרו  ונחפרו  והזית, 

שהוגדרה על ידי ראשי חברת 'נאות קדומים' היא חידוש הברית בין תרבות 
נופי הארץ  הרוח של עם ישראל לבין אדמת ישראל בדרך של העלאת 
ותופעות הטבע שלה, באספקלריה של קדמוני העם, כפי שבאו לידי ביטוי 
בצמחית התרבות הישראלית במשנה, בגמרא, באגדה ובפולקלור (דבר 

.(26.8.1968

נגה בנם את החינוך  וחנה הראובני, שאב  כבר בבית הוריו, ד"ר אפרים 
ישראל.  במקורות  הצומח  על  בלימוד  ולהעמקה  הארץ  לאהבת 
התנ"ך  לצמחי  מוזאון  הקימו  הצופים  בהר  העברית  באוניברסיטה 
להקים  וחלמו   – העצמאות  במלחמת  שנהרס   – התלמודית  והספרות 
את 'גן הנביאים ורז"ל' שמטרתו הייתה לחבר למקורות ישראל. אם את 
עצם צלצול דברי הנביאים לא נוכל לשמוע עוד, אבל לראות נוכל מאשר 
גן צמחי ספרותנו  ונסדר  אפוא  הריחו… הבה  ולהריח את אשר  הם,  ראו 
השירים  ושיר  הספרים  מספר  שם  ולקרוא  בו  לכתוב  ונלמד  העתיקה, 
ומקור כל השירים…“  ובצבעים אשר בהם כתוב ספר הספרים  באותיות 
וחנה  אפרים  ד"ר  מאת  התלמוד",  וחכמי  הנביאים  "גן  תוכנית  (מתוך 

הראובני, 1925). נאות קדומים היא מעין הגשמת חזונם על ידי בנם. 

על  ישראל  בפרס  קדומים  נאות  וצוות  הראובני  נגה  זכו   1994 בשנת 
תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה: ”נאות קדומים – השמורה הלאומית של 
ייחודית המציגה את הטבע  תופעה  היא   – ישראל  טבע הארץ במקורות 
בתנ"ך,  במורשתנו:  ונארגו  שנשזרו  כפי  ישראל,  ארץ  של  והחקלאות 
ובני  הארץ  בני  את  מקרבת  היא  ובמסורת.  במדרשים  בגמרא,  במשנה, 
התפוצות אל הארץ ואל צמחיה תוך גישור בין ימי המקרא והמשנה לימינו 
אלה“ (מדברי השופטים שהעניקו לנגה הראובני ולצוות נאות קדומים את 

פרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה). 

כיום מתקיימים בנאות קדומים סיורים בדגש על הטבע במקורות ישראל, 
פעילויות לתלמידים ולקהל הרחב. 
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