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> ִ ּב י ק ּו ר ַ ּב מ ּו זֵ י א ֹו ן

א ֹו ְצר ֹות ַה ֶט ַבע ֶשל ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל

The natural resources of Israel
Les trésors de la nature d’Israël

"חיִ ים
עוֹ לָ ָמם ֶשל ּ ְפרו ֵּקי ָה ַרגְ לַ יִ ים ,וּכְ ֶש ַמ ְמ ִשיכִ ים ַמגִ ִיעים לִ ְתצוּגַ ת ַ
ַ ּבחוֹ ֶשך" — עוֹ לָ ָמם ֶשל ַ ּב ֲעלֵ י ַחיִ ים ַה ַחיִ ים לְ לֹא אוֹ ר יוֹ ם.
"א ֶרץַ ,חי ,צוֹ ֵמ ַח" ַמ ְר ָאה ֶאת ַה ִמגְ וָ ון ֶשל ָ ּב ֵתי ַהגִ ידוּל
ַה ְתצוּגָ ה ֶ
ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל — ֵמ ַה ִמ ְד ָ ּבר וְ ַעד ַה ֶח ְרמוֹ ןּ ְ ,ב ֶעזְ ַרת ִצילו ֵּמי נוֹ ף וּפו ְּחלָ ִצים.

ניקול פרץ

"ט ַבע ִעירוֹ נִ י" ְמגַ לָ ה לַ ְמ ַב ְק ִרים ֶאת ַחיֵ י ָה ִעיר ֶשל ַחיוֹ ת ַה ַ ּבר,
ַה ְתצוּגָ ה ֶ
וְ ַה ְתצוּגָ ה "צו ָּרהִ ,מ ְבנֶ הִ ,ת ְפקוּד" ְמלַ ֶמ ֶדת ֵּכ ַיצד ִמ ְבנֵ ה ַהגוּף וְ ַהיְ כוֹ לוֹ ת

The Museum of Natural
History has on display
millions of specimens of
plants and animals from
Israel and the Middle East,
including extinct specimens

ימים לִ ְס ִב ָיב ָתם וְ לִ ְתנָ ֵאי ַה ִמ ְחיָ ה ֶשלָ ֶהם.
ֶשל ַ ּב ֲעלֵ י ַה ַחיִ ים ַמ ְת ִא ִ
"מגַ ע יַ ד ָא ָדם" ַמ ִציגָ ה ֶאת ַה ְש ּ ָפ ַעת ָה ָא ָדם ַעל ַה ֶט ַבע וְ ֶאת
ְתצוּגַ ת ַ
ַה ִשינוּיִ ים ָה ַר ִ ּבים ֶש ָקר ּו ַ ּב ֶט ַבע ָ ּב ֲעשׂ וֹ ִרים ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים ,כּ וֹ לֵ ל ַ ּב ֲעלֵ י ַחיִ ים

Le musée d’histoire
naturelle expose des millions
spécimens de plantes
et d’animaux provenant
d’Israël et du Moyen-Orient,
parmi lesquels certains
qui ont disparu

ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל ֶשנִ כְ ֲחדוּ.
"מ ֲא ַרג ַה ַחיִ ים" ְמ ָת ֶא ֶרת ֶאת סוּגֵ י ַה ְק ָש ִרים ֵ ּבין ַ ּב ֲעלֵ י ַה ַחיִ ים,
ַה ְתצוּגָ ה ַ
ֵ ּבינֵ ֶיהם :יַ ֲח ֵסי טוֹ ֵרף—נִ ְט ָרף ,יַ ֲח ֵסי נִ יצוּל אוֹ ַט ּ ִפילוּת ,וְ יַ ֲח ֵסי ֲה ָד ִדיוּת.

ֵאיפֹה?

ל-א ִביב
ֵת ָ

ָמ ַתי?

יעי 16.00—10.00
ֵשנִ יְ ,ר ִב ִ
ישיַ ,ש ָ ּבת
ישיֲ ,ח ִמ ִ
ְשלִ ִ
18.00—10.00
ישי 14.00—10.00
ִש ִ

ֵאיך וְלָ ָמה?

smnh.tau.ac.il/en

תצלומים :איתי בנית

(על ֵשם) ְש ַטיְ ינְ ַה ְר ְדט
מוּזֵ יאוֹ ן ַה ֶט ַבע ע"ש ַ

ֵ ּבין ַה ּ ְפ ִר ִיטים ֶא ְפ ָשר לִ ְראוֹ ת ִמינִ ים ֶשנִ כְ ֲחדוְּּ ,כמוֹ ַהדוֹ ב

ל-א ִביב הוּא מוּזֵ יאוֹ ן ָח ָדשּ ַ :במוּזֵ יאוֹ ן
ְ ּבאוּנִ ֶיב ְר ִס ַיטת ֵת ָ

ָה ַא ֲחרוֹ ן ְ ּב ֶא ֶרץ-יִ שְׂ ָר ֵאל (ּ ַ ,)1916ב ְר ְדלָ ס (ַ ,)1911ה ַתנִ ין

רוֹ ִאים ֶאת ַה ִמגְ וָ ון ַהבּ וֹ ָטנִ י ( )botanicalוְ ַהזוֹ אוֹ לוֹ גִ י

ָה ַא ֲחרוֹ ן ְ ּבנַ ַחל ַתנִ ינִ ים ,עוֹ פוֹ ת ֶט ֶרף ו ִּמינִ ים ְמיו ָּח ִדים

(ּ ְ )zoologicalביִ שְׂ ָר ֵאל ו ַּב ִמזְ ָרח ַה ִתיכוֹ ן.

ֶשל ִצ ּיפוֹ ִריםּ ֵ ,בינֵ ֶיהם ָה ַאלְ ַ ּב ְטרוֹ ס (ַ )albatrossהיָ ִחיד

ַהמוּזֵ יאוֹ ן נִ ְמ ָצא ְ ּב ִמ ְבנֶ ה ַהדוֹ ֶמה לְ ֵת ַיבת אוֹ ָצרוֹ ת:

ֶשנִ ְר ָאה ִ ּב ְש ֵמי יִ שְׂ ָר ֵאל.

ַה"אוֹ ָצרוֹ ת" ֵהם אוֹ ְצרוֹ ת ַה ֶט ַבע ֶשל יִ שְׂ ָר ֵאל — 5.7
ִמילְ יוֹ ן (ְ ּ )millionפ ִר ִיטים ֶשל ְצ ָמ ִחים וְ ֶשל ַ ּב ֲעלֵ י

"צּורהִ ,מ ְבנֶ הִ ,ת ְפקּוד"
ָ

י-מ ְדיָ ה
ַחיִ יםֶ .א ְפ ָשר לְ ַה ִּכיר אוֹ ָתם ְ ּב ֶעזְ ַרת מוּלְ ִט ֶ

"מ ָסע ֵ ּבין יַ ָ ּבשוֹ ת":
ַ ּב ְּכנִ ָיסה לַ מוּזֵ יאוֹ ן — ַה ְתצוּגָ ה ַ

ימ ְציָ ה
(ָ :)multi mediaמ ַס ֵּכי ַמגָ ע וְ שוּלְ ַחן ַמגָ עָ ,אנִ ַ

ָהעוֹ פוֹ ת ָהעוֹ ְב ִרים ֵמ ַעל יִ שְׂ ָר ֵאל ְ ּב ַד ְר ָּכם ֵמ ַא ְפ ִר ָיקה

(ִ )animationדיגִ ָיטלִ ית ( )digitalוְ ִאינְ ֶט ְר ַא ְק ִט ִיבית

( )Africaלְ ַא ְסיָ ה ( )Asiaוּלְ ֵאירוֹ ּ ָפה (.)Europe

(ְ ,)interactiveדגָ ִמים ו ְּס ָר ִטים.

"ח ָר ִקים ו ְּקרוֹ ִבים" ְמ ַא ְפ ֶש ֶרת ַמגָ ע ִמ ָקרוֹ ב ִעם
ַה ְתצוּגָ ה ֲ

ִמגְ וָ ון
ִמ ְבנֶ ה
ֵת ַיבת אוֹ ָצרוֹ ת
ּ ְפ ִר ִיטים
ְצ ָמ ִחים
ָמ ַס ֵּכי ַמגָ ע
ְדגָ ִמים
נִ כְ ֲחד ּו (נִ כְ ַחד)
ַ ּב ְר ְדלָ ס
עוֹ פוֹ ת ֶט ֶרף
ְתצוּגָ ה
ַמ ָסע
ֲח ָר ִקים
ּ ְפרו ֵּקי ַרגְ לַ יִ ים
ָ ּב ֵתי גִ ידוּל
ּפו ְּחלָ ִצים
ְתנָ ֵאי ִמ ְחיָ ה
ַמ ֲא ָרג
טוֹ ֵרף
נִ ְט ָרף (נִ ְט ַרף)
נִ יצוּל
ַט ּ ִפילוּת
ֲה ָד ִדיוּת
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