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  ?מרבדי כלניות בנגב האם גם השנה

באזור המחבר את מישור  – ביער כוח פריחת צבעונים
נוסעים עם . החוף עם שיפולי הרי השומרון מצוי יער כוח

בצומת פונים מזרחה , עד לצומת גבעת כוח 444כביש 
נוסעים כקילומטר ,  )כביש חוצה בנימין( 465לכביש 

מטרים  100 -לאחר כ . וחצי ופונים שמאלה לדרך עפר
יל את שם ניתן לחנות ולהתח, נראה בצד ימין אנדרטה

האנדרטה המוצבת ביער הינה לזכר החיילים . הטיול
ל ללגיון "שנפלו בקרבות מלחמת השחרור בין כוחות צה

ביער אין שבילים מסומנים וזה כל . שהתרחשו באזור זה
, רקפות: לשוטט חופשי בין העצים והפרחים, הכיף בטיול

לא . נץ חלב ועוד רבים אחרים, נוריות, סחלבים, כלניות

 
 
 
 
 
 
 

  ,שלום רב

פברואר הוא החודש הקצר ביותר בלוח השנה 

זהו גם החודש היחיד בו מספר הימים , הגרגוריאני

בארץ פברואר . ימים 29או  28משתנה והוא יכול להיות 

החורף מסתיים  אולם עדיין יכול , הוא חודש מעבר

השדות מתכסים . ומנגד עומד בפתח האביב, לרדת שלג

, רקפות בהרים, כלניות בנגב, במרבדים של פרחי בר

בשפלה מפציע אירוס הארגמן ואילו בצפון סמוך לחרמון 

חודש פברואר השנה עומד . פורחים עדיין המוני נרקיסים

האם ניצחנו את ? מה יהיה. בסימן כאוס וחוסר ודאות

האם נצלח את , מה יקרה עם הבחירות, המלחמה בעזה

מדוע החורף היה כל כך חם ובעיקר , המשבר הכלכלי

אך תשובות ? ה השנה לראות פריחות מרהיבותהאם נזכ

  . אין

החודש נחפש צבעונים ביער המופלא והבלתי מתוייר יער 

נעשה סדר בגינה ובעציצים ונכין אותם לקראת ,  כוח

 . צומח ודומם, האביב ועם ילדים נלמד למיין לחי

  שלכם 

  ענת

 

  

  www.madmony.co.il  :אתר אינטרנט

  Anat@Madmony.co.il  :דואר אלקטרוני

 

 

 

continued on page 2 

http://www.madmony.co.il/
mailto:Anat@Madmony.co.il


גינה ויער   2     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

האנדרטה פורח צבעוני ההרים במשטחים  הרחק מן
אל , 444סמוך לכביש , בשולי היער. אדומים כתמתמים

אחד המבנים הבודדים , תחמיצו את המאוזולאום הרומאי
, המבנה. מהתקופה הרומאית בארץ שהשתמר בשלמותו

שימש כמונומנט קבר , מטרים 4.8שמתנשא לגובה של 
  . מרשים

  צבעוני ההרים

בחודש פברואר אמור  – ובעציצים עושים סדר בגינה
) להשתפר כלומר להתחמם(מזג האוויר להשתפר 

אך שינויים מפתיעים יכולים עדיין , משבוע לשבוע
עבודת הגינון מתחדשת וצריך להכין את . להתרחש

? מה צריך לעשות. הגינה והעציצים לקראת האביב
לעדור את . לנכש את העשבים השוטים הצומחים בגינה

מתחילים . כדי שתתאוורר, דר ולתחח אותההאדמה במע
שותלים פרחי עונה  -בגידול צמחים הפורחים באביב 

, נמזיה, דורבנית, מנתור, כובע נזיר: בערוגה או באדניות
לובליה אשולציה , ורבנה, מללנית ריחנית, צפרני חתול

זוהי העת לשתול עצים ושיחים ירוקי עד כמו מורן . ועוד
טלב ואראוקריה וכן להטמין ק, ערער, דפנה, החורש

בקרקע צמחי בצל ופקעת שאינם דורשים קירור כמו 
 .דליות

 
 להדביר את הכאוס בגינה

 
מיון לקבוצות הוא פעולה בסיסית  -   למיין עם ילדים

החלוקה לקבוצות מכניסה סדר . שאדם עושה בכל עת
מצמצמת את מורכבות , עוזרת לארגן ידע: בעולם

כך למשל בשם . הסביבה ומקלה על הצפנתו בזיכרון
שלרוב הם , כסא אנו מכנים חפצים המיועדים לישיבה

, ילדים הלומדים לדבר לומדים. בעלי ארבע רגליים
לעשות הכללות ולמיין חפצים בסביבתם  ,בעצם

  . הקרובה כדי שיוכל לקרוא בשמם

חי וצומח יש , כדי ללמד ילדים את ההבדלים בין דומם
אבן עם , עלים מן הגינה, עט: לאסוף חפצים שונים

מטבע ועוד , ביצה, נוצה, קונכיות של חלזונות, חזזית
יש לבקש מן הילדים למיין את החפצים לקבוצות . ועוד

. לאחר מכן לשאול אותם מהם הקריטריונים למיוןו
צומח ודומם , לאחר הסבר קצר מהם ההבדלים בין חי

יש חפצים , שימו לב. אפשר לתת לילדים למיין בשנית
קונכייה של . שלא ברור מהי הקטגוריה אליה הם שייכים

חלזון יכולה להשתייך לחי או לדומם ואילו עלים שנשרו  
   .לצומח או דומם

     

  .חי צומח ודומם-חממת הפרפרים בגבעת ברנר 
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