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החודש אנחנו חוגגים ט"ו בשבט .התאריך ט"ו בשבט
נזכר לראשונה במשנה כאחד מארבעת התאריכים
הקובעים מתי מתחילה הספירה של שנה חדשה
לעניינים שונים ט"ו בשבט הוא חגם של האילנות ,מקום
של כבוד ניתן להם בלוח .בעבר היה זה התאריך המיועד
לחקלאים כבסיס לחישוב היבול השנתי של הפירות
לצורך הפרשת מעשר .אך במשך הדורות קיבל היום
אופי של חג ונהגו לאכול ביום זה מהפירות שהתברכה
בהם ארץ ישראל.
עם ראשית הציונות והקמתן של המושבות הראשונות
בארץ ישראל קיבל ט"ו בשבט משמעות נוספת וטקס
הנטיעות הראשון של ט"ו בשבט התקיים בשנת 1884
במושבה ייסוד המעלה .מאז התקבל מנהג הנטיעות
וכעבור שנים התבצע באמצעות והקרן הקיימת לישראל.
החודש בדפי המידע בעקבות ט"ו בשבט נכיר מיני עצים
היכולים לגדול במיכלים בבית ,נלמד איך לגדל עצים
עם ילדים וגם נצא לסיור בעקבות הרקפות הפורחות
בחודש זה בורוד משגע.
ט"ו בשבט טעים ושמח
שלכם
ענת
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כמה יפה פורח השקד
גידול עצים במיכלים  -לא תמיד פשוט לבחור צמחים
לבית ,במקרים רבים הם אינם מחזיקים מעמד ,והם
מצהיבים וקמלים .אני רוצה להציע לכם ,לכבוד חג
האילנות ,שני מיני עצים שקל להשיג במשתלות והם
גדלים היטב בבית ,במקומות שההארה בהם מועטה.
פיקוס בנימינה )שבמקור הוא עץ מהאזורים הטרופיים(
הינו צמח שמומלץ לגדל בעציץ ולא בקרקע ,שם הוא
עלול להגיע למימדים מפלצתיים .הטיפול שהוא דורש
מועט ביותר והוא כולל השקיה פעם עד פעמיים בשבוע
)תלוי בעונה( ודישון פעם במספר חודשים .הצמח השני
הינו כמדוראה אלגנס ,דקל ננסי ועדין הגדל נפלא
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בעוצמות אור נמוכות ,אינו מומלץ לאזור ההר .הטיפול
בדומה לפיקוס.

אלון תבור בין אורנים
רקפות ביער אשתאול  -יער אשתאול שנטע לפני כ –
 60שנה הוא אחד מיערות האורן היפים ביותר בארץ.
קיימות בו נקודות תצפית ,מתקני משחק לילדים ופינות
חמד לפיקניק .בעונת החורף ניתן ללקט פטריות טובות
למאכל ומופיעה פריחה מרשימה של נרקיסים ,כלניות
נוריות זמזומיות ורקפות .סוף ינואר תחילת פברואר היא
עונת הפריחה של הרקפות ,ואז משטחי ענק בצידי דרכי
היער מתכסות בפריחה ורודה.

פיקוס בנימינה לגידול בעציץ בלבד
לגדל עצים עם ילדים – חודש ינואר וט"ו בשבט הם
הזדמנות מופלאה לערוך לילדכם הכרות עם העצים
בסביבה הקרובה וגם כאלו מהסביבה הרחוקה .תוכלו
בחודש זה לאסוף זרעים הנושרים מן העצים כמו
בלוטים )עצי אלון( ,זרעים של אורנים )מסתתרים
באצטרובלים הפתוחים( ,זרעים עגלגלים של אזדרכת
וגם זרעים של מכנף נאה המשמש כעץ שדרה
במקומות רבים ,צורת הזרע שלו היא כפרופלור .מי
שמתעצל לצאת החוצה יכול להשתמש בגלעין של
אבוקדו.
את הזרעים אפשר לזרוע בעציצים קטנים או במיכלים
מאולתרים שממלאים אותם באדמת עציצים .אפשר
להשתמש בקופסת גבינה לנקוב חור בתחתיתה לשם
ניקוז ,ולמלא באדמת עציצים .רצוי לזרוע מספר זרעים
בעציץ כדי להבטיח נביטה .את הזרעים יש לכסות
בסנטימטר עד שניים של אדמת עציצים .את מיכלים יש
למקם בבית באזור מואר ומוגן .התרגיל מצריך מהילדים
אחריות  -השקיית העציצים הקטנים לפני שהם
מתייבשים ,וכן סבלנות  -העצים יתחילו לנבוט רק
באביב.

ליער שתי כניסות עיקריות .האחת סמוך לצומת שמשון
פונים לכביש  44וממנו צפונה לכיוון משתלת אשתאול
)יש שילוט( .ניתן לבקר במשתלת אשתאול ,שהיא
משתלת קק"ל במשך ימי השבוע בבקרים .הכניסה
השנייה סמוכה לצומת נחשון גם היא על כביש ,44
פונים צפונה בעקבות שלט המורה על מצפה הראל
ודרך בורמה .זו אכן ו הדרך שנפרצה במלחמת השחרור
דרכה הגיע אספקה לירושלים הנצורה .דרכי היער אינן
מהמשובחות אך עבירות בהחלט לרכב פרטי.

אין דבר נפלא יותר מאשר רקפות ביער...
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