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שמורת אלוני יצחק ,יער בלי דובים
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שתילת צמחים עונתיים לקיץ
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לגנן עם ילדים

2

חודש ניסן )בשנה זו חל בחודש אפריל( הינו החודש בו
חוגגים את חג הפסח ,החל בתקופת האביב .זוהי תקופת
ההתחדשות של הטבע ,הצמיחה וכן הבשלת התבואה
החדשה .אצלנו זוהי תקופת הניקיונות והסידורים .בגדי
החורף עולים למדפים העליונים ,מנקים את החלונות
מסימני הגשם ומחליפים את שמיכות החורף באילו של
קיץ .השם ניסן מקורו במילה האכדית "ניסנו" מלשון
ניצן ,ממנו מתפתח הפרח ,שפריחתו באביב .וכפי שכתוב
בשיר השירים "הניצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול
התור נשמע בארצנו".
על פי מזג האוויר הגיע הקיץ לסיפנו ,אולם עדיין הטבע
ירוק ומזמין .נצא לטיול בשמורת אלוני יצחק ,שמורה
קסומה של אלוני תבור נטולת טיילים ומנגליסטים,
נשתול צמחים חד-שנתיים בגינה ובעציצים ונכין ראש
דשא עם הילדים.
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שמורת אלוני יצחק -אלוני תבור באים בימים
שמורת אלוני יצחק ,יער בלי דובים –נוסעים בכביש 4
ופונים לכביש  653המוליך לבנימינה .ממשיכים עם
הכביש עד ליישוב גבעת עדה .ממנו פונים לכביש 6522
הנקרא גם רח' יער .השמורה מצויה בין גבעת עדה
לכפר גליקסון .קחו בחשבון כי בשמורה אין שירותים,
אין ספסלים ,אין מקום למנגל ולא צריך לשלם דמי
כניסה.
שמורת אלוני יצחק המופלאה הינה שמורה של עצי אלון
תבור באים בימים .זהו יער האלונים העתיק והגדול ביותר
בארץ ,שריד אחרון ליער שכיסה בעבר את השרון .עצים
אלו נמלטו מידי הכורת הטורקי שהשתמשו בעצה כחומר
לבערה וכחומר גלם לבניית האדנים לפסי הרכבת.
למעט אלונים גדלים במקום גם לבנה רפואי ,עוזרר קוצני
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על העצים משתרגים שרביטן פואה ואספרג ובקרחות
היער גדלים צמחים עשבוניים.
אמנם אין זו שיאה של עונת הפריחה ,אך אלוני התבור
מתכסים בתקופה זו בפלומת עלים רעננה וירקרקה.
השמורה היא מקום מוצל נהדר לפיקניק ,להליכה קלה
ברגל ולטיפוס על עצים .ביער מסלול טיול מעגלי
ומשולט להולכי רגל שאורכו כ –  1ק"מ ,כחצי שעה של
הליכה נינוחה.

וקוסמוס גם

בשמת בשלל צבעים
שתילת צמחים עונתיים לקיץ  -הקיץ הינה העונה
היבשה והצהבהבה בגן? לא בהכרח .זהו הזמן להתכונן
לבאות ולשתול בגינה או העציצים צמחים עונתיים
הפורחים בתקופת הקיץ .צמחים עונתיים הינם צמחים
שתקופת גידולם היא עונה אחת )קיץ או חורף( ולאחריה
יש להחליפם באחרים .מומלץ לשתול צמחים אלו
בעציצים ובאדניות היות והם צורכים מים יותר משאר
צמחי הגינה .גידולם תמיד בשמש מלאה מעל  5שעות
שמש ישירה ביום .מחירם במשתלות עומד על שקלים
בודדים לצמח אולם יפה ונהדר לשתול אותם בקבוצות
כדי ליצור נגיעות צבע ססגוניות.

לגנן עם ילדים – לכבוד עונת הבשלת הדגן נכין עם
הילדים ראש דשא משודרג .ניקח קנקל ריק של ליטר
וחצי ונחצה אותו באמצעו בעזרת מספרים או סכין
חיתוך .נחורר את תחתית הבקבוק בעזרת מסמר מחומם
ונגרוב גרב ניילון על החלק התחתון של הבקבוק .את
הרווח בין הבקבוק לגרב הניילון נמלא בצמר גפן כדי
ליצור מעין "בטן" ,לתת נפח לפרצוף ולהפוך אותו
למשעשע .מכניסים אדמה לתוך הבקבוק ומפזרים מעל
בנדיבות זרעי חיטה או שעורה )ניתן לקנות בשקיות
במכולת( ,אפשר להוסיף אדמה לכיסוי .ניתן לקשט את
ראש דשא כיד הדמיון .להוסיף עיניים זזות ,פה ורגליים
מבריסטול ,נמשים בעזרת טוש ,עם מנקי מקטרת ניתן
להוסיף משקפיים כיד הדמיון הטובה.
ממקמים את ראש הדשא במקום מואר משקים מידי
יומיים וממתינים .לאחר כשבוע יגדל "שיער פרוע" .ממש
כפי שמכסחים דשא ניתן לגזום אותו ולעשות תספורת.
לחלופין אפשר לשתול פטרוזיליה ,שמיר ,נענע ועוד.

מה תוכלו לשתול? בשמת הגינה בשלל צבעים ,מיני
טגטס בגוונים של כתום -אדום ,קוסמוס המשמש גם
כפרח קטיף ,פטוניה ,ציניה ,לובליה ,וינקה ,רגלה ועוד
מינים רבים אחרים.
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