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שלום רב

1

שלום רב,

בעקבות הרוח ות בתלפיות

1

באחד בנובמבר חוגגים במקומות רבים ברחבי העולם
את יום כל הקדושים  (Halloween).זהו חג עממי פגאני,
שמקורו בחג קלטי עתיק הנקרא  Samhain.הקלטים,
עמים שחיו בתקופה שלפני האימפריה הרומית במערב
אירופה ,חגגו בתאריך זה את תחילתה של השנה
החדשה .יום זה ציין את סופו של הקיץ ועונת הקציר
ותחילתו של החורף החשוך והקר .הקלטים האמינו
שבערב השנה החדשה ( 31לאוקטובר) ,הגבולות שבין
עולם החיים לעולם המתים מטשטשים ורוחות המתים
שבים לעולם הארצי .מחשש שהרוחות ייכנסו לתוכם,
התחפשו הקלטים לרוחות ושדים על מנת לבלבלם .

לגדל צמחים טורפים

2

להכין עם ילדים ממתק חורפי

2

כיום בליל כל הקדושים ילדים בתחפושות מפחידות
סובבים בחוצות .הם נושאים בידיהם לפידי חג ,עוברים
מבית לבית ,דופקים על הדלת ואומרים "תעלול או
גמול !" (trick or treat).אם הנוכחים בבית לא נותנים
להם ממתקים ,הילדים מעוללים תעלול כלשהו.
בעקבות יום כל הקדושים נסייר למשכן הרוחות הלא
היא שכונת תלפיות בירושלים ,נגדל צמחים טורפים,
ונכין עם ילדים ממתק חורפי :כדורי גזר בניחוח תפוז .
שלכם,
ענת
אתר אינטרנטwww.madmony.co.il :
דואר אלקטרוניAnat@Madmony.co.il :

עשרה קבין של יופי ירדו לעולם...
 "עד שלא נבנתהבעקבות הרוח ות בתלפיות
תלפיות היה מלך הרוחות מושל שם בכל הארץ וכל שריו
ועבדיו ,רוחות עזים וקשים  ,יושבים שם בהר ובעמק
ובגבעה ובגיא ועושים כל מה שליבם חפץ  ,כאילו להם
בלבד ניתנה הארץ  ".כך פותח ש "י עגנון את סיפורו
מאויב לאוהב המתאר את הרוחות שנושבות ועדיין
בשכונת תלפיות בירושלים .כיום נמתחת ב קצה ה שכונה
טיילת שאורכה שלשה קילומטר  .זו משתרעת על רכס
הפונה אל הנוף היפה בעולם  ,כשכיפת הזהב מצויה
במרחק נגיעה  .אבנים ,עצים ומים השלובים זה בזה
בהרמוניה הם יסודותיה של הטיילת  .בעצם שלש טיילות
שחוברו להן יחדיו  :גבריאל ,האס וגולדמן  -מקום מפגש
בין ארץ נושבת לישימון.
טיילת האס עתירת ההוד וההדר  ,האירופית מבין שלש
 600מטר ,ממרפסת
הטיילות נמתחת לאורך כ –
התצפית הפופולארית ועד לכיכר ארצ 'י שרמן  .ששה
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מטר רוחב של אבן ירושלמית עטורים בצומח מקומי
למרגלות הטיילת על פני שטח של  40דונם משתרע
נראה כחלק
פארק טרוטנר .למראית עין הוא
אינטגראלי של הטיילת ,אך מבחינת התכנון הוא שונה
בתכלית ,הוא מדמה הליכה בטבע .טיילת שרובר היא
טיילת ה מוליכה משכונת ארמון הנציב לשכונת אבו
תור .ואילו טיילת גולדמן  ,לטעמי היפה מבין השלש ,
היא למעשה שביל טבע המקיף את ארמון הנציב והינה
בעלת איכות ירושלמית ייחודית  .החניה בחניון הממוקם
בכניסה לטיילת ברח ' דניאל ינובסקי  ,ללא תשלום  .קחו
בחשבון שבשעת שקיעה המקום נמלא קסם  ,ובחורף
גועשות הרוחות.

מיוחדים (מלכודות) כדי שיוכלו השלים את החסך
שלהם במזון.
צמחים טורפים כדאי לגדל באקווריום סגור  ,כדי שניתן
יהיה לשלוט על רמת ההארה והלחות  .חשוב להקפיד
על סוג האדמה ,עדיף להשתמש ב אדמת כבול חומצית
ולמקם את העציץ במקום מואר .ההשקיה תמיד תחתית,
במים מזוקקים או מי גשם; מים מינראליים או מי ברז
אינם מתאימים כלל .כדאי לרסס במים סביב הצמח
מספר פעמים ביום כדי להעלות את לחות האוויר .ולגבי
האוכל  -אמנם מפתה לראות את פעולתה המרהיבה
של תנועת המלכודת של הדיונאה למשל ,אך אין צורך
להאכיל אותה שלוש פעמים ביום.

:

מקום לרגיעה ,בטיילת גולדמן

דרצנה מתכופפת בתגובה
לנחיתת טרף

דיונאהבפעולה – לפני ואחרי

לגדל צמחים טורפים  -צמחים טורפים אינם אוכלים
אנשים או חיות מחמד  .אתם יכולים בשקט להשאיר
לידם את התינוק  ,הם אינם רעילים  ,אין להם שיניים
ואפשר לגעת בהם ולגדל אותם בבית.

להכין עם ילדים ממתק חורפי – הגזר עשיר ב טא
קרוטן ,חומר המשמש ליצירת ויטמין  Aהמשפר את
יכולת ראיית הלילה  .התפוז עשיר בויטמין  Cהמסייע
לקליטת ברזל ומשביח את מצב השיניים והחניכיים.

? צמחים רגילים
מה מייחד את הצמחים הטורפים
מייצרים בעצמם את מזונם (סוכרים) בעזרת השמש ,וכן
קולטים מן הקרקע מלחים ומים .כך גם צמחים
הטורפים ,אולם היות והם חיים באזורים קשים לגידול
ועניים במלחים כמו אזורי ביצות ,אזורים טרופיים גשומים
ואזורי הפשרת שלגים ,הם פיתחו לעצמם מנגנונים

כדורי גזר בניחוח תפוזים  .לשם כך אנו זקוקים לחומרים
הבאים  1ק"ג גזר קלוף ומגורר דק  11/2 ,כוסות ס וכר,
גרידה ומיץ ו –  3תפוזים ,גרידה ומיץ מלימון .1
אופן ההכנה – מרתיחים ומבשלים את הגזר והסוכר על
אש קטנה כשעתיים  .מניחים לקירור  .יוצרים כדורים
קטנים ומגלגלים בקוקוס  .מאחסנים בקופסה סגורה
במקרר.
ומה עם הסוכר???? חייבים להוסיף ,אין מה לעשות.....

גינה ויער

2

