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לטייל בשכונת רחביה בירושלים ,אירופה

1

בלבנט
חודש אוגוסט עומד בסימן סין .בשמונה לאוגוסט יארח
הענק האסיאתי את האולימפיאדה העשרים ותשע בעידן
סין ,אחת מהתרבויות  http://en.beijing2008.cn.המודרני
העתיקות ביותר בעולם ,בת אלפי שנים ,תרמה לעולם
כמה מן ההמצאות החשובות ביותר ובהן:

לגדל שרכים בחדר האמבטיה

2

להתבונן ולאכול אננס עם ילדים

2

המצפן ,הנייר ,אבק השריפה ,המצנח והדפוס .הכתב
הסיני הוא ,דרך אגב ,צורת הכתב העתיקה ביותר
הנמצאת בשימוש רציף .כיום כשהיא מוחקת במהירות
ובשיטתיות את עברה ,הופכת סין למדינה מערבית; עם
אוכלוסיה המונה  1.32מיליארד נפש ,אנפלציה חודשית
של קרוב ל  10 -אחוז ורזרבות מט"ח של יותר מטריליון
.דולר
זה הזמן לנסוע לסין ,לפני שהסיניות יתחילו לצבוע
לבלונד ,לפני שהתה יוחלף בקולה ולפני שתצטרכו
להשאיר טיפ למלצרים .ומי שנשאר בארץ יוכל לבקר
בחוף פלמחים  -אחד החופים הבתוליים היחידים שנותרו
.בארץ ,לגדל בונסאי ולאכול אננס עם ילדים

ראיתי עיר עוטפת אור

שלכם

ענת
אתר אינטרנטwww.madmony.co.il :
דואר אלקטרוניAnat@Madmony.co.il :

לטייל בשכונת רחביה בירושלים ,אירופה בלבנט –
יוני הוא חודש נפלא לסיור של אחר הצהריים בירושלים
הקרירה .כדאי להצטייד במפה ולבקר בשכונת רחביה
עתירת הירק .שכונת רחביה תוכננה על ידי ריכרד
קאופמן בשנות העשרים של המאה הקודמת על אדמות
שהיו בבעלות הכנסייה היוונית .השכונה תוכננה על פי
העיקרון של עיר הגנים שהיה נפוץ בזמן זה באירופה.
בתי מסחר הוקמו רק ברחובות הראשיים שבשולי
השכונה הלא הם רח' קק"ל ורח' רמב"ם ,ואילו הרחובות
המחברים ביניהם צרים ,נעימים להליכה ,מוצלים
וטובלים בירק.
continued on page 2

גינה ויער

1

continued from page 1

את הסיור ניתן להתחיל בכיכר המוסדות הלאומיים )רח'
המלך ג'ורג' פינת רח' קק"ל( משם תוכלו להמשיך ברח'
קק"ל עד הגימנסיה העברית )שנוסדה בשנת  .(1909מן
הגימנסיה ניתן לרדת דרך גן הכוזרי לרח' אלחריזי שם
עומד ביתו היפהפה של דב יוסף )שעמד בראש תוכנית
הצנע( ,הבנוי בסגנון הפואבלו אספניול )אלחריזי .(22
מולו ממוקם בית הנשיא לשעבר יצחק בן צבי ,המשמש
כיום את מוסד יד בן צבי .המשיכו בגן הכוזרי עד לרח'
רמב"ם וטיילו לאורכו .ברחוב זה שוכנים בית מנחם
אושיסקין )בית מחניים( ,בית גד פרומקין )בית חבצלת(,
טחנת הרוח )רמב"ן  (8כמו כן שרד הגזיבו של בית
ארתור רופין )רמב"ן  ,(30ויש עוד רבים נוספים .האתר
המרתק ביותר בשכונה הוא כמובן קבר יסון ,זוהי מערת
קבורה מימי החשמונאים ,המיוחסת לאדם הקרוי יסון
)סוחר או פיראט אין אנו יודעים( הממוקמת ברח'
אלפסי.

לקריאה נוספת דוקטור מול דוקטור גר – אמנון רמון
הוצאת יד בן צבי .2006

כליין קפח

איך נראה הבפנוכו של החציל
לגלות מה בתוך הפרי  -בעונה זו של תחילת הקיץ
מופיעים בשווקים פירות עונתיים של קיץ – פסיפלורה,
אננס ,אפרסמון ,קרמבולה ועוד .בואו נבחן עם הילדים
האם הם יודעים מה נמצא בתוך הפרי )או הירק( .לשם
כך אנו זקוקים למספר פירות ,רצוי אקזוטיים שאינם
עולים על שולחננו בכל יום ,סכין חדה ,דפים ,עפרונות
וצבעים .תחילה בקשו מן הילדים לבחור באחד מן
הפירות ולכתוב את שמו על דף נייר .אחר בקשו לצייר
תמונה חיצונית של הפרי .לשם כך התבוננו בפרי
בתשומת לב ,איזה צבע יש לו? האם יש לו שערות? מה
הטקסטורה שלו? האם הוא חלק או מחוספס? בשלב
הבא תוכלו לבקש מילדכם לצייר כיצד להשערתו נראה
פנים הפרי .איזה צבע יש לו? האם יש זרעים מרובים או
זרע אחד? האם הפרי חלול? לאחר מכן חתכו את הפרי
בזהירות באמצעו והתבוננו בקפדנות ,האם הציור אכן
דומה למציאות?
כדאי לשים לב :לשרידי זרעים המצויים בפרי הבננה,
לעובי הקליפה של האבטיח ,לחלל בתוך התות וכן
לזרעים המצויים בחלקו החיצוני ....בתאבון.

לגדל שרכים בחדר האמבטיה – אינכם רוצים לצאת
לעבוד בגינה? בעונה זו תוכלו לייסד גינת עציצי שרכים
באמבטיה .חדר האמבטיה במידה והוא מואר ,הינו מקום
נפלא לגידול צמחים ,בעיקר כאלו האוהבים לחות כמו
שרכים .השרכים ותיקים על פני כדור הארץ אף יותר מן
הדינוזאורים ,הם הופיעו לפני  360מליון שנה .השרכים
חסרי פרחים ,אך בעלי עלים דקורטיביים בגוונים רבים
של ירוק .בארץ ניתן להשיג במשתלות כעשרים מינים
שונים של שרכים :שערות שולמית ,קן לציפור ,קרני
אייל ועוד רבים אחרים .מה הם צריכים? מקום מואר
היטב אך ללא קרינה ישירה ,השקיה תחתית כדי לא
להרטיב את העלים ולחות גבוהה .חלקם רגישים
ועדינים ,לכן כדאי להתחיל ולגדל כליין קיפח ,שהוא
הנפוץ והעמיד שביניהם .הכליין )בניגוד למיני שרכים
אחרים( גדל בעציצים ובגינה כאחד.
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