
גינה ויער   1     

 גינה ויער
Volume 1, Issue 18 July 2009   יולי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

18  - כן   ים תו נ י י ענ  

  שלום רב 1

יבקע עיןביקור ב 1  

קקטוסים לגדל 2  

ילדים עם הנבטות 2  

 
דפי תם מכירים אנשים המעוניינים לקבל את  •

 .המידע אשמח לצרף אותם

 
  ...ציפורי

כשאומרים חופש אני מיד חושבת  – יבקע עיןביקור ב
כרמי , מסורתיתחקלאות , גבעות נמוכות .על טוסקנה

 גםברושים מתמרים ו, תחנות קמח עתיקות, וזיתים גפנים
 גם בארץ יש מקום כזהלמרבה הפליאה . פלג מים זורם

על פי פונים ימינה חולפים על פני קרית אתא ו ,אחיהוד
לבאים מדרום  אפשריתפניה ה(השילוט לחוואלד 

על פי השילוט בדרך סלולה נוסעים מזרחה . )בלבד
 הדרך הסלולהממש לפני שמסתיימת . לתחנת הנזירים

מוך ס. את המכונית מחניםסמוך לבית הספר של הכפר 
שפעלה בעבר  ,מצויה תחנת קמח חרבה למחצה לכביש

 
 
 

  ,שלום רב

הילדים יוצאים . יולי הוא תחילתן של תקופת החופשות

מזג , ואילו המבוגרים יוצאים לחופש, לחופשת הקיץ

מהו בעצם . האוויר חם ולח ואתרי הבילוי עמוסים

האם זוהי האפשרות לא לעבוד או לא ללמוד ? החופש

   ?ולעשות מה שמתחשק לך

מושג , לטעמי, חופש הוא. הגדרות רבות לו לחופש

מופשט המתאר העדר אילוצים ואפשרויות פעולה בלתי 

שאלת החופש . כמובן ללא פגיעה באחר, מוגבלות

נוגעת תחומים רבים בחיי האדם ולאו דווקא לפעילות 

אדם שאינו עובד אינו בהכרח . כעבודה או לימודים

  .חופשי יותר

רני אנחנו חופשיים יחסית האם כיום בעידן המוד

או שמא המרנו עבדות , לתקופות היסטוריות קודמות

ואולי אנו מצויים בעידן של שעבוד ? אחת בעבדות אחרת

שגם חופשת הקיץ היא חלק ממנו, צרכני ?  

לכבוד החופשה הגדולה נבקר בעין יבקע על נופה 

, צמחים המצריכים טיפול מועט, נגדל קקטוסים; הציורי

ונעסיק את הילדים בהנבטת ; יע חופש מהגינהגם לנו מג

   .קטניות

 שיהיה חופש נהדר

 ענת 
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נשקף תל עליל שהיה מיושב מנגד בכוח מי נחל ציפורי 
  . מאז תקופת הברונזה התיכונה

ממשיכים בנסיעה בדרך עפר עבירה לכל רכב עד 
. כאן מחנים את המכונית שמגיעים לטחנת הנזירים

הטחנה נרכשה על ידי נזירים מן המנזר הכרמליטי 
 יוםכ. ששיקמו והפעילו אותה 19 –צע המאה ה באמ

רועים יגן אכ והיא משמשתמושכרת הטחנה ליזמים 
מכאן ניתן להמשיך רגלית בשביל . פועל ללא רישיוןה

עין  .מ"ק 2 –מרחק הליכה של כ  ,ישראל עד עין יבקע
יבקע הוא מעיין הנובע כל השנה ומימיו מתקבצים 

ום נפלא מק. לבריכת אגירה מן התקופה הרומית
     . לטבילה של  קיץ

 
 טוסקנה למתחילים – יבקעעין 

  
אני , קקטוסים חובב הוא גנן כל לא -קקטוסים לגדל

 שממש היחיד שהקקטוס להתוודות חייבתלמשל 
 משתייכים הקקטוסים. שקשתאיק היה חיבבתי

 הצבריים משפחתקרויה ה צאצאים מרובת למשפחה
).(Cactacea הגדלים ועסיסיים בשרניים צמחים אילו 

 מעמד להחזיק להם מאפשרת זו עסיסיות. לאיטם
 צמחי הם הקקטוסים רוב. מים ללא ארוכות תקופות

 באזורים גדלים והם הצפינו מהם מינים 50 - כ אך, מדבר
 בר הגדלים זו ממשפחה נציגים אין .ומושלגים קרים
 או הצבר היה ארצה שעלה הראשון הקקטוס. בארץ

 מאמריקה הגיע הוא. שנה 150 - כ לפני, הסברס
 דרך ומשם ,למרוקו גיברלטר דרך קטנה קפיצה, לספרד

  .ישראל לארץ ומצרים לוב
  

כמעט  זקוק הוא אינו. המושלם הצמח הוא הקקטוס
 היכן לאיטו צומחו לחלוטין כמעט מזיקים נטול, לטיפול

בין אם זה בעציץ קטן על הטלוויזיה או , אותו שתשימו
קנות קקטוס במשתלה אפשר לרבות אין צורך ל. בגינה

רק לתקוע אותו באדמה  צריך, אותו בקלות מייחורים
זקוקים לשמש ישירה לפחות מספר  הם. ולהשקות מעט

קקטוס הגדל בתנאים הולמים יספק לכם . שעות ביום
   . פריחה נפלאה בחודש אפריל

 מפליא
  'כסא החותנת ' בקוציו הקקטוס

  
הנהדרים ביותר  ריםהדב אחד :ילדים עם הנבטות

 החיים מחזור אחראיתם  לעקוב הואלעשות עם ילדים 
 הצמחים קבוצת. זרע אל מזרע שנקרא מה, צמח של

 הקטניות קבוצת היא זו מבחינה ביותר המתגמלת
, אפונה, שעועית משתייכים אליה) הפרפרניים משפחת(

אפשר לערוך טבלת מעקב . פולו  עדשים, חומוס
  .שבועית

  
 לשים יש .סופרשקית שקונים ב בקטניות שלהשתמ ניתן
 לא אדומות עדשים כגון מקולפיםו שבורים זרעים, לב

 שעות מספר במשך הזרעים את משרים. למשימה יצלחו
 בקופסאות אותם זורעים שתפחו לאחר. חמימים במים

יש לנקב בקרקעית , עם אדמת עציצים גבינה של
 של ובסופ יביאש גפן בצמר אל תשתמשו. הקופסא חור

רעים מכסים זאת ה !!ולצחנה הזרעים של לריקבון דבר
 הנביטה לאחר. בסנטימטר של קרקע ומשקים בנדיבות

במשך  לפחות הקופסאות במקום שמשי את למקם יש
 .להקפיד שהאדמה תישאר לחהו, שעות מספר

 ניתן סנטימטרים חמישהכ של לגודל מגיעים כשהנבטים
או  בגינה לקרקע שביניהם מוצלחיםאת ה להעתיק

 התרמיל פרי לקבלת עד הצמיחה משך. גדול עציץל
  . חודשים שהושלכל מגיע בשעועית

  כך לא תנביטו שעועית   
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