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  עין לבן

, זהו הזמן המתאים לבקר בעין לבן  - ביקור בעין לבן
. אחד ממאות המעיינות הפורצים בהר בסמוך לירושלים

כי בירושלים מובילה דרך כורכר "מחניון גן החיות התנ
עין לבן הוא מעיין . מ למעיין"ק 1.5 –באורך של כ 

ששמו ניתן לו על שום צבעו של סלע החוואר , שכבה
בה שמזינה שתי המעיין נובע מנקבה חצו. ממנו הוא נובע

-אחת רדודה והשנייה עם מים בגובה של עד כ, בריכות
, הבריכה שוקמה על ידי רשות הטבע והגנים. מ"ס 160

סביב המעיין . והיא מהווה חלק מגן לאומי נחל רפאים
בוסתני עצים אלה . עצי פרי כתאנה אגוז חרוב וזית

 
 
 

  ,שלום רב
  

החל בספטמבר הוא חג המציין את תחילת ראש השנה 

בניגוד לחגים עבריים אחרים הנחגגים . השנה העברית

 –ו ' א: באמצע החודש ראש השנה נחגג בתחילת החודש

החג נחשב ליום בו נידון . על פי מולד הלבנה, בתשרי' ב

האדם על השנה החולפת ונקבע מה יארע לו בשנה 

בחודש "ך לא נזכר ראש השנה בשמו "בתנ. הבאה

השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון זכרון תרועה 

כל מלאכת עבודה לא תעשו והקרבתם . מקרא קודש

מקורותיו העיקריים של  .כה-ג כד"ויקרא כ". 'אשה לה

כך גם המנהג ללכת בחג בבגדים , ראש השנה בתלמוד

חול אף לא בבגדי שבת רקומים , לא בגדי יום. לבנים

בן מסמל את החטאים שכולנו הל. אלא בלבן, ומצוירים

מקווים שילבינו כשלג וכן את החגיגיות והשמחה לקראת 

.השנה החדשה העומדת בפתח  

 

, לכבוד ראש השנה נבקר בעין לבן הסמוכה לירושלים

נלמד כיצד לגדל קוציץ הפורח בלבן ונגדל תפוחי אדמה 

אמנם לא תפוח בדבש , עם ילדים) גם הוא פורח בלבן(

  .אך בכל זאת תפוח

  שתהיה שנה טובה ומתוקה
  
  

  שלכם 
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ה שנכבש 'והמעיין היו חלק מהכפר הערבי אל וואלג
שלהי הקיץ זהו זמן נפלא לארות . מלחמת העצמאותב

. תאנים מהעצים שבסביבה ולשכשך רגליים בבריכה
ון נפוץ קחו בחשבון שמקווי מים ללא תשלום אינם חיזי

במדינתנו וסיכוייכם טובים לבלות שם עם טיילים רבים 
  . אחרים

קוציץ רך הוא אחד הצמחים  –לגדל קוציץ רך 
זהו צמח עשבוני רב שנתי . הראשונים שתורבתו בעולם

הצמח נחשב . שמוצאו מדרום אירופה ומצפון אפריקה
על ידי ההיסטוריונים למקור ההשראה לעיצוב העמודים 

אם תסתכלו על עליו תוכלו להבחין , ברומאהקורינתיים 
כשבארץ גדל בר הקוציץ , מיני קוציץ 50בעולם . בדמיון

  . הסורי בלבד
קוציץ רך הוא אחד הצמחים המופלאים ביותר שניתן 

בשל עמוד הפריחה הציורי שלו הבולט , לגדל בגינה
. מטר 2עמוד הפריחה יכול להגיע לגובה של עד . לעין

ת עלים ענקית ומרשימה שצבעה כמו כן יש לו שושנ
. אך מתחדש בסתיו, הקוציץ קמל בסוף הקיץ. ירוק כהה

זהו צמח נהדר לצל או צל חלקי והוא מתפתח יפה 
הוא דורש השקיה מרובה והוא עמיד . מתחת לעצים

  . לקרה
  

  
 

  ההבדלים מצא את, קוציץ רך ועמוד קורינתי 
  

אמנם לא תפוח  –לגדל תפוחי אדמה עם ילדים 
קרובי , תפוחי האדמה .אך בכל זאת תפוח, בדבש

משפחת (הטבק והפלפל , משפחתם של החציל
עשו את דרכם לראשונה מדרום אמריקה , )הסולניים

אחד הראשונים שהביא אותם . 16 –לאירופה במאה ה 
. לעולם הישן הוא סר פרנסיס דרייק הפיראט הידוע

אין צורך , תוכלו לגדל בקלות קרטושקס עם ילדים
ליטר  10 –ניתן להשתמש במיכל שגודלו כ , בגינה

לצורך הגידול אין צורך ). ה'כגודל פח ממוצע של ספונג(
אחת מתפוח " עין"אפשר לחתוך , בפקעת שלמה

לפני שמטמינים אותה באדמה חייבים ליבשה . האדמה
. כדי למנוע ריקבון, באוויר הפתוח למשך מספר שעות

שמוכרים  כאדמה ניתן להשתמש במצע לעציצים
את חתיכות תפוחי האדמה יש להטמין . במשתלות

שחור ניקוז (את המיכל . מ ולכסות"בעומק של מס ס
יש למקם בשמש ולהשקות ) כמובן נקוב בתחתיתו

שלשה חודשים אחרי ההטמנה ניתן לקבל . באופן סדיר
 2008לידיעתכם שנת . תפוחי אדמה 10 –אחת כ " עין"מ

בשל , כשנת הבולבוסם "הוכרזה על ידי ארגון האו
האמונה כי מלאי מספק של תפוחי האדמה יוכל 

  . בתאבון. להאכיל את רעבי העולם
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