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תוכן עניינים 7 -
שלום רב,

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:

שלום רב

1

ביקור בחוף פלמחים )חוף הדייגים והצוללים(
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לגדל בונסאי

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
שלכם

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

 ,Huangshanפארק ביילין ,כניסה לקבר שהוכרז כאתר
מורשת עולם על ידי יונסק"ו
ביקור בחוף פלמחים )חוף הדייגים והצוללים( –
מגיעים לחוף פלמחים מכביש  4ממנו פונים מערבה
לכביש  .4311בסוף הכביש עומדים בעונת הרחצה גזלני
המועצה האזורית שורק הגובים דמי כניסה של 20
שקלים למכונית .ניתן להחנות את המכונית לפני
המחסום וללכת ברגל עד החוף מרחק  15דקות הליכה.
המשלמים את המחיר שנקבע נכנסים למתחם נוסעים כ
–  300מטר ואז פונים ימינה לדרך עבירה לכל רכב עד
שמגיעים לחוף .בקרוב אמור להבנות על החוף כפר
פלמחים-
חוף
להצלת
האתר
נופש.
http://www.savepalmahim.org
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בניגוד לסין הנלחמת בחולות ושותלת צמחים לעצור את
התפשטותם ,בישראל נעשה הדבר בהצלחה יתירה
ואזורי החולות החופיים יוצבו כבר בתחילת המאה
שעברה .עם העלמות שטחי החולות נעלמו צמחיה
ובעלי חיים ייחודיים האופייניים לאזור .אחד המקומות
היחידים שנשארו בבתוליותם במרכז הארץ הוא חוף
פלמחים .זהו מקום נפלא לשנירקול ,שכן האזור הרדוד
משופע ביצורים כמו סרטנים ,דגיגונים ,דיונונים וחלזונות.
חובבי היבשה יוכלו ליהנות מאיסוף צדפים הפזורים על
החול ומצומח ייחודי כחבצלת החוף ,לוטוס מכסיף ועוד.

את עציץ הבונסאי חשוב למקם במקום מוגן מתנאים
סביבתיים קיצוניים בבית או מחוצה לו .הטיפול היומי
יכלול הרחקת ענפים שהתייבשו ,גיזום עלים החורגים
מהצללית המתוכננת לצמח ודישון .היות והבונסאי גדל
במיכל שטוח בעל נפח מוגבל חשוב לבדוק מידי יום
את לחות הקרקע ולהשקות במידת הצורך .בקיץ
בתדירות גבוהה יותר .מחירי בונסאי יכולים להתחיל מ –
 50שקל לעציץ קטן עם צמח צעיר ועד לאלפי שקלים
עבור צמחים קשישים יותר .קחו בחשבון כי התמכרות
לתחביב יכולה לגרוע מחשבונכם מאות שקלים מידי
חודש .המשתלה המובילה בארץ בייצור ועיצוב בונסאי
היא משתלת מיניגן –
.http://www.agro-noy.com/minigan

פועלות סיניות מכינות לנטיעה שטח חולי בגבול מדבר
גובי

בונסאי ב –  Administratog Gardenבעיר  Suzhouשבסין,
מחירו לא יסולא בפז

להתבונן ולאכול אננס עם ילדים  -אננס הוא צמח
עשבוני קטן )ביהדות מברכים עליו בורא פרי האדמה(,
שמקורו בדרום אמריקה .קולומבוס הביא את האננס
לאירופה ומשם על ידי הספרדים והפורטוגזים הוא הגיע
למזרח אסיה .הוא נחשב בטעות לאחת מיסודות
המטבח הסיני אך במציאות לא כך הוא.

בונסאי טבעי ב  Huangshan -ההר הצהוב
לגדל בונסאי – בונסאי היא אמנות גידול עצים בצורה
השומרת את הצמח ננסי על ידי גיזום קפדני בשורשיו
וענפיו .מקורה של אומנות זו בסין לפני כ –  3,000שנה
והיא הגיעה ליפן במאה ה –  .13מקור ההשראה הם נופי
הטבע ובעיקר עצים הגדלים בנקיקי סלעים שהתגמדו
למידות זעירות נוכח תנאי גידולם הקשים.

לפני שאתם מתחילים לאכול התבוננו בפרי האננס .זהו
פרי קיבוצי המתפתח מתפרחת שלמה של פרחים .כל
משושה התפתח מפרח .אננס בטבע מכיל זרע אחד
עבור כל פרח ,אך אננס מסחרי אינו מכיל זרעים.
המשושים באננס מאורגנים בשתי ספיראלות משולבות;
 8סיבובים בכיוון אחד ו 13-באחר .לפני שתתחילו
לאכול את הפרי תוכלו לחתוך את ציצת העלים המצויה
בקצהו ולשים במים .ממנה יתפתח "דשא" של אננס.
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