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ילדים עם הנבטות 3  

 
  ממראות יער הקדושים לאור יום 

אחד המקומות הנעימים  – סיור לילי ביער הקדושים

הוא יער  ,ביום ובליל ,ביותר לטיול בתקופת הקיץ

לזכרם של ששת  1950 -נטע בשנות ה שהיער . הקדושים

משני  על מורדות ההריםממוקם  ,מליון קורבנות השואה

היער מצוי בלב הגן הלאומי הרי . צדדיו של נחל כסלון

עצי חורש כאלון בשל כך אין בו נטיעות חדשות ו ,יהודה

   .תחת עצי האורן יםמתחדש ואלה

בדרך כורכר נטולת  ,מעגלי אינו, הסיור הוא רגלי

 החנותיש ל. בהליכה נעימה כשעה וחצי מהמורות ואורכו

 תל אביב ירושליםביש מכ. רכב בצידו השני של המסלול

 38מכביש . המוביל לבית שמש 38לכביש דרומה פונים 

ומספר  ,395מזרחה לכביש בצומת אשתאול פונים 

מטרים לאחר מכן פונים שמאלה על פי השילוט 

נקודת ל. רכב אחד מחניםכאן  ,למסעדת תבלין

 
 
 

  ,שלום רב

החודש : חודש אוגוסט מתחרה עם חודש יולי על התואר

הטמפרטורה הממוצעת בתל אביב . החם ביותר בישראל

  23 - ובלילה כ , מעלות 30 -באוגוסט במשך היום היא כ 

בירושלים קריר ונעים והטמפרטורה הממוצעת . מעלות

לא ברור מדוע . מעלות בלבד 20בשעות הלילה היא 

שכן באוגוסט , עדף בקיץאילת הוא מקום הנופש המו

, שהיה חם מן הממוצע הרב שנתי, בשנה שעברה

   .מעלות 40.9 -העפילה הטמפרטורה שם ל 

פליטת פחמן , בשל פעילות אינטנסיבית של האדם

עולה טמפרטורת , לאטמוספרה וכריתת יערות הגשם

ועידת קופנהגן . כדור הארץ בשנים האחרונות

תעסוק במשבר , 2009שתתקיים בדצמבר , הבינלאומית

האקלים בתקווה להגיע להסכם לגבי ההערכות 

שכן את מדינת ישראל אין , לנו אין נחמה. העולמית

לא נותר אלא להסתגל . נושא מטריד כללה

ומה פשוט יותר מאשר להעביר , לטמפרטורות הגבוהות

   .את שעות הפעילות ללילה

  

נגדל , בשל חום הקיץ נסייר בלילה ביער הקדושים

ונצא עם הילדים לבילוי לילי , צמחים הפורחים בלילה

    .בחיק הטבע

  ,שלכם

 ענת

 ענת 
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 -ואחרי כ  395ההתחלה של המסלול ממשיכים בכביש 

לאחר , הפניה למושב כסלון כקילומטר לפני ,מ"ק 3.8

 ל"פונים שמאלה לחניון קקשהדרך מבצעת עיקול חד 

לוקחים , זוהי צומת של דרכי יער .מכאן מתחיל הסיור

. את דרך הכורכר המוליכה מערבה למערת בני ברית

  . ההליכה לאור ירח מלא מענגת ביותר

 

 יער הקדושים ביוםממראות 

  

צמחים רבים כגזניה  –בלילה לגדל צמחים הפורחים 

פתוחים בין  שכן הם  ,ורגלה מכונים צמחי הסתדרות

למי שחוזר  אלומה יועילו פרחים . בלבד 16:00 –ל  8:00

הרעיון של  ?אחרי הצהרים 17:00מעבודתו בשעה 

לטפח גינה המתאימה לשעות החשיכה לא רק שאינה 

. נפוצה בארץ אלא נשמעת קצת מוזרה ואקסצנטרית

ים מארץ כה חמה לטפח גינה לשעות נדמה שאין מתא

יש צמחים אשר שיא תפארתם הוא דווקא בשעות . אלו

בין הידועים שבהם נר הלילה . הערב עם שקיעת החמה

הצסטרום הלילי  כך גם ,חופי הידוע בפריחתו הצהובהה

ידועה פחות קבוצת צמחים . פורח בצבע צהבהב בהירה

 ,וצראוסהיל הםיבינתוך הלילה ו לאפורחים הבשרניים 

פורח בסוף הקיץ בפרחי ה מטפס המכונה מלכת הלילה

יפה  ,הצמח מניב את פרי הפיטאיה. ענק צהובים לבנים

את קרוב משפחתו . אך אינו טעים במיוחד

, אדומים כהים עם ליבה לבנה שפרחיו ,הקריפטוצראוס

כמות האור . ניתן לגדל בפטיו או במרפסת

  .האופטימאלית לגידולו נמוכה

  
  

  )פיטאיה( הילוצראוס - בפריחה ובפרי מפליא 
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חופשה עם ילדים  :יק הטבעבילוי לילי עם ילדים בח

 ,כניסה לבריכה ;שקליםרבות של מאות יכולה לעלות 

. ליקוק גלידה וגםגמל  רכיבה על ,נסיעה בטרקטורון

 ,יםמיוחדו םייייתוחולמצוא מגוון רחב של בילויים  ניתן

  .חינם אין כסף ,הדרדקים ןבזיכרו שיחרתו

 

קמפינג עם לינת בילוי בא יאחת מן הפעילויות הללו ה

להיחשף לחיי הלילה החוויה מאפשרת לילדים . לילה

להיות  ,לחוות צרצור צרצרים, להקשיב לרוח: של הטבע

בחלק מן . להכיר את כוכבי השמיםוקרובים לאדמה 

אפשר לנטות אוהל בתשלום הפארקים הלאומיים 

גן  ,גן לאומי עין חמד :וחשמל מים ,שירותיםמ הנותיול

אפשרות . ון ועודפארק מקורות הירק לאומי אשקלון

 הכולליםחינמיים ל "חניוני קקב יתדלתקוע  אחרת היא

לבילוי  נהדרמקום  .אך נטולי חשמל מים ושירותים

סמוך לכניסה ליישוב הר ה ,הוא יער החמישהשכזה 

יש שירותים ומים וכן תחושת בטחון בשל  .אדר

קריר במקום  לילההאוויר קחו בחשבון ש ,השמירה

נוספים עם מים  יםאתר. וודרכדאי להביא ס ,ונעים

יער חניון ו ,יער בן שמןחניון מצפה מודיעין ב: ושירותים

 .הסמוך לצומת גולני לביא

 

  לאור יוםמצפה בן שמן   
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