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, למי מילה לא מוכרתשל  ו מעל הסימנים: פירושכתבלפניכם טקסט מסומן, 

  .סימן הפיסוק ושל מילת קישור  שלתפקיד ומה ה, מאזכריםמתכוונים ה

  יהודה-מרים בן /החוט החזק ביותר בעולם 

אני לא שמעתי על כך אף פעם, עד אשר ראיתי  – מי שמע על עכביש היודע לעוף?

במו עיניי. העכביש אינו עף כמו ציפור, אלא נישא על כנפי הרוח כמו עפיפון  זאת

  או כמו זרעים של סביון.

ער רים דקיקים רבים, כמו ׂשֵ יש מיני עכבישים המוציאים מבלוטות שבגופם קּו

ודדים למרחקים. חוקרים ואז בנשוב רוח חזקה הם נישאים עם הרוח ונ ,ארוך

מצאו שבדרך זו יכול העכביש להתרומם עד לגובה של כשלושה קילומטרים, 

  יו.ָר עד למרחק של כמאה קילומטרים... וכל זאת בעזרת קּו ולדאות

פלא בפני עצמו. בעלי חיים רבים מוציאים מבלוטות שבגופם  הוא העכבישקור 

ר קּוקיק והעדין של תולעת המשי. ִמ קורים. הקור המפורסם ביותר הוא הקור הד

אולי אינו יפה כמו הקור  העכבישחוטי משי ואורגים בדים יקרים. קור  שוזרים זה

גמיש יותר וחזק אפילו  הואשל תולעת המשי, אבל זהו החוט החזק ביותר בעולם. 

הוא דק להפליא.  העכבישר מחוט פלדה באותו עובי, כי עליכם לדעת שקור יות

  לחוט אחד, נקבל חוט שעוביו כמו שערת  עכבישליון קורי יבעה מאם נשזור אר

שכך הוא הדבר, הרי באמת שוזרים חוטי עכביש לחוטים  אחרזקן אחת... ומ

דקיקים וחזקים הדרושים בשביל מכשירים מדעיים. כך, למשל, יש בטלסקופים 

  .עכבישמשוכללים חוטים העשויים קורי 

כדי לצוד בה את טרפו. ישנם מינים רבים של   תוה את רשוֶ טֹו עכבישאנו יודעים ש

ים בעולם, וכל מין טווה את הרשת בדרך המיוחדת רק לו. להתפעלות עכביש

הטווה את הרשת היפה בצורות מדויקות להפליא,  עכבישה אותנומיוחדת מביא 

את רשתו  עכבישכאילו היה מהנדס המשתמש במכשיר מדידה. כיצד בונה ה
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אבל חוקרים מצאו שלא כל קורי הרשת של  ,והי חידהבצורה כה מדויקת, ז

  הם דביקים. עכבישה

יש בלוטות שונות. כל בלוטה מייצרת קורים מסוג אחר. למשל, הקור  עכבישל

מאשר הקורים הדביקים הרבה יותר חזק ועבה  עכבישהחיצוני של רשת ה

הקורים. ר יתהפנימיים. זאת מפני שהקור הזה הוא כמו מסגרת המחזיקה את 

הם דביקים. זאת מפני שבעזרת הקורים  עכבישרק הקורים אשר ברשת ה

את טרפו. כאשר זבוב או חרק אחר נוגע בקורי הרשת  עכבישהדביקים צד ה

יתר הוא מסתבך ב –הדביקים, הוא נדבק לקורים. כאשר הוא מנסה להשתחרר 

ם חדשים. אל הרשת, ומחתל את קורבנו בקורי עכבישרץ ה-הקורים. בינתיים אץ

  נפל ברשת? ףשטר עכבישן יודע היִ נַ אבל ִמ 

דביק. הוא מחבר קצה -מוציא מבלוטה אחרת שבגופו קור בלתי עכבישובכן, ה

של  אחראחד של הקור הזה אל מרכז הרשת ומותח אותו היטב. את הקצה ה

  הקור הוא מחבר אל גופו.

מחבר את גופו כמיתר  חעתה יכול העכביש לישון הרחק מהרשת, כשקור דק מתו

. כאשר רק נוגע משהו ברשת, ולו הנגיעה הקלה ביותר, רועדת הרשת. הרשת אליה

משנתו כמו פעמון אזעקה. אז  עכבישמעיר את ה זהמרעידה את קור המיתר, ו

. האם ראיתם פעם מטפס הרים עולה בהאל רשתו לראות מה נפל  עכבישממהר ה

. קור זה, בוכול לעלות ולרדת "חבל" שהוא י עכבישגם ל –ויורד בעזרת חבל? 

יורד בו להנאתו  עכבישמוריד מהתקרה או מענף, גם הוא אינו דביק. ה עכביששה

  ביט סביבו. אם הוא חש בסכנה, הוא מטפס על הקור בזריזות ונעלם.מַ ּו

  זוגו, הוא קרב -לקרוא לבת עכבישיודע גם לנגן על קוריו. כאשר רוצה ה עכבישה

  שפורטים על  שםד הקורים ופורט עליו כחַ א נוגע באַ אל הרשת שלה, ברגלו הו

זוגו. -נגינה מיוחדת, הקוראת אליו את בת עכבישמיתר של גיטרה. כך "מנגן" ה
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  הקורא לה. בלי  עכביש, ה"שומעת" את הנגינה, ממהרת לבוא אל העכבישגברת 

  ריחו.היא תילחם בו ותב –אם ינסה בת זוגו, להגיע אל  עכבישנגינה זו לא יכול ה
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