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  שתהיה שנה מתוקה

מה נפלא יותר מלסייר  -  בירושלים החדשהסיור 

. נוף הצופה לעיר העתיקהב מלווים ,בירושלים החדשה

אליהו ' מחנים את המכונית סמוך לבית שמואל ברח

סיור במבנה  רוךלע כדאי ,)ללא תשלום(שמאע 

 במיוחד ותקסיממ ,היה בית המקדש לושההשראה 

אמיל ' לרח מבית שמואל הולכים. ותהפנימיהחצרות 

שביל הפונה לגן המכונה ב ,דרומהממשיכים ו בוטה

חולפים על פני אחרי ש .תיכוני -ים  גן - בוסתן אברהם

ולפנות  םלתעות בשבילי זהו המקום ,בית הקונפדרציה

מדשאותיו  לגן בלומפילד ע. גן בלומפילדמזרחה ל

המשמשת מאכלס את מזרקת האריות  רחבות הידיים

מגיעים מכאן . חמים כבריכת שחיה לקטנטנים בימים

משלימים את הסיבוב פונים צפונה וד המלך דו' לרח

מגדל  .הממוקם מול מלון המלך דוד א"בימק

בתשלום סמלי . מספק נוף פנורמי על כל ירושלים א"ימק

 של מספר שקלים ניתן לעלות במעלית עד לנקודת

 
 

 

  ,שלום רב

. פעם בשנה מאפסים את הלוח ומתחילים מהתחלה

ראש השנה הוא החג העתיק ביותר בהיסטוריה 

  4,000 –הוא נחגג כבר בימי הבבלים לפני כ , האנושית

. ח העברי הקדום יש שתי התחלות חדשותבלו. שנה

תשרי , חודש האביב והאחרת בסתיו, האחת בחודש ניסן

ואת תחילתה של , )אסיף(ציין את סוף השנה החקלאית 

בשפה האכדית משמעה של . השנה החקלאית החדשה

זהו מועד ראש השנה של ', להתחיל'הוא ' תשרי'המילה 

  .האימפריה הבבלית

פי איזו מסורת ולפי איזה לוח ל, לא משנה מתי חל החג

לחוגגים בתרבויות השונות יש לא מעט מכנים , שנה

בתרבויות רבות רואים בחג הזדמנות . משותפים

מחשבון נפש רוחני ועד , להתחלות חדשות במובן האישי

, אגב. דיאטהשות החלטות כמו להפסיק לעשן ולע

, החלטות כאלה היו מקובלות כבר אצל הבבלים

ם שבשנה החדשה ישיבו כלים חקלאיים שהבטיחו לעצמ

  .ששאלו משכניהם ושכחו להחזיר

נתכנן , נסייר בירושלים החדשה, לכבוד השנה החדשה

   .גינה חדשה ונקים גינה קטנטנה עם ילדים

 

 ,שנה נפלאה ומתוקה שתהיה

 ענת 

 

  www.madmony.co.il  :אתר אינטרנט

  Anat@Madmony.co.il  :דואר אלקטרוני

 

 

 

continued on page 2 



גינה ויער   2     

 
 
 
 
 
 
 

 .כאחד יפהפה חדשה ועתיקה נופה של העיר .התצפית

   .2-56926920: לברור שעות פתיחה ,תשלוםב כניסה

 
  .סמלה של ירושלים החדשה, א"בנין ימק

 

  
  גינה בגן יבנה ,לפני ואחרי

חודש ספטמבר הוא התקופה  – הקמת גינה חדשה

. להקמת גינה חדשה ולחידוש גינה ישנה תהאידיאלי

אפשר להתייעץ עם . תכנון הגינה הוא השלב הראשון

ראשית יש . לתכנן לבדאבל הכי כיף , מתכנן גינות

בבית משותף ולבחון את רצונות בני המשפחה מהגינה 

 ,ניינים בגינה כחצר משחקיםיש המעו. את צרכי הדיירים

אחרים ו תבלינים טרייםשל  האספק הרוציםיש 

בשלב השני יש  .לשבת רגל על רגלרק מעוניינים 

כלומר . לשרטט על מפת הגן את אזורי הפעילות

, איזור המשחקים, ממוקם מתקן הכביסההיכן  מגדירים

  . 'מתקן המנגל וכו

מהו . יהיאת ייעודי הצמח כדאי לתכנןרק לאחר מכן 

 :לדוגמא .מיקומם ואופיים של הצמחים בכל איזור בגן

גבוהה כשיחים  צמחיה יין הגינה לכביש על ידבנחצוץ 

נטול צמחים עדינים יהיה איזור המשחקים  ,למשל

השלב . והכניסה לבית מושקעת עם צמחים פורחים

בוחרים את הצמחים , האחרון הוא תכנון צמחיה סופי

בגינת המטבח בה החלטנו : לדוגמא . המתאימים לגינה

  . מרווה וזוטה, אזוב, נגדל רוזמרין צמחי תבליןלשתול 

להתאים את הצמחים לאזור מבחינת אקלים  חשוב מאוד

יות הביצוע ועלויות להתחשב בעלומומלץ . וקרקע

      . אחזקה שוטפת

לכד  1829בשנת  :עם ילדים קטנטנהגינה יצירת 

 .פרפר נדיר ,ששמו נתנאל וורד ,אספן פרפרים בריטי

תו לכן החזיק או ,הוא רצה שהפרפר יטיל ביצים ויתרבה

 סעומבשל . שהכיל אדמה רטובה ,בתוך בקבוק סגור

מספר חודשים  לאחר. נשכח הפרפר שבבקבוק העבודה

אלא  ,לא היו ביצים או זחלים כי בבקבוק גילה נתנאל

גינה   - זה היה המקור לרעיון הטרריום .צמחים ירוקים 

  . בזעיר אנפין

שיש בו מקום לצמח  ,ףויש להשתמש במיכל זכוכית שק

אפשר אקווריום חסר שימוש או צנצנת (ו יותר אחד א

 .היטב את המיכליש לנקות ראשית . )זכוכית גדולה

 שכבת חצץהיא שמניחים בקרקעית השכבה הראשונה 

כדי . המשמשת לניקוז ועליה שמים תערובת קרקע

את הצמחים יש  .לספק לחות יש להשתמש במרסס יד

ם המתאימי צמחים. לשתול בעדינות בעזרת מלקחיים

 ,נדנונית, ירקה :לגידול במיכל הם חובבי לחות

שערות  ,ביגוניה ,פטוניה, סיגלית אפריקנית ,)קולאוס(

להשתמש בצמחים הגדלים  מומלץ  לא. שולמית

לא (מכסים את המיכל לאחר השתילה  .במהירות

 .ומעמידים באור אך לא בשמש ישירה )הרמטית
   

  
  רהאין מתאים ממנה לגינה זעי, ביגונית הורד
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