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  מים כל ימות השנה, עין נבוריה

 יער נטע אדם הגדול, יער ביריה – לטייל ביער ביריה
מסמל את ההצמדות לקרקע של ראשוני , באזור הצפון

כאן  ,י בתקופת התלמודכאן התקיים ישוב יהוד. היישוב
החל משנת כתב יוסף קארו את שולחן ערוך וכאן 

. והחלו בייעור המדרונות חלוציםה נאחזו בקרקע1922
במרכז היער נטועה מצודת ביריה הפתוחה כיום לביקור 

שרובו עצי , ביער). 04-6922433טלפון (ללא תשלום 
. בוסתניםו אלה אטלנטית, חלקות עצי ארזגם יש , אורן
, קברי צדיקים, בית כנסת עתיק :ובשפעקציות יש אטר

נקודות תצפית מרהיבות וגולת הכותרת היא כמובן 
במרכז היער מצוי . מעיינות הפעילים כל ימות השנה

עליו נוהגים רווקים קברו של התנא יונתן בן עוזיאל 
  . לבקש זיווגורווקות להשתטח ו

העוברת בין האתרים המרכזיים  את היער חוצה דרך נוף
עבירה לרכב פרטי של , חלקה סלולההדרך ש. ביער

 שלש כניסות הנוחה שבהן הינה מןליער . ימות השנה

 

 

 

 

  ,שלום רב

רס הוא החודש השלישי בלוח השנה  מרץ או מָ 

שמו של החודש נגזר משמו של אל . הגרגוריאני

ראש , שהיה בנם של יופיטר, מרס, המלחמה הרומי

חודש מרץ נחשב לחודש . האלים ושל אשתו יונו

ייתכן שהסיבה לכך הינה שבחודש זה . המלחמות

, מתחילה עונת האביב בו נמסים השלגים באירופה

בישראל החלו . אין כמותה הולמת למלחמותתקופה ש

 29 -מלחמת העצמאות ב: מלחמות בתאריכים שונים

ביוני מלחמת קדש  5 -מלחמת ששת הימים ב, לנובמבר

, באוקטובר 6 - מלחמת יום כיפור ב, לאוקטובר 29 - ב

ביוני ומלחמת לבנון  4 - מלחמת לבנון הראשונה ב

ראל מלחמת ההתשה בין יש. ביולי 12 -השנייה  ב

  1969למצרים הייתה היחידה שהחלה בחודש מרץ 

, ברובן, מלחמות ישראל. 1970ונמשכה עד אוגוסט  

אולי בגלל שהאביב כאן קצר , תחילתן בקיץ או בסתיו

   .כל כך וחבל לבזבז אותו על מלחמות

כשהפריחה בעיצומה נטייל בעקבות , בחודש מרץ

נילחם כנגד מזיקים בגינה , לוחמים וחלוצים ביער ביריה

 ,שלכם. ונצוד חרקים עם ילדים

 ענת 
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 מתפצל כביש ,לצפת) הראשית(הכניסה הצפונית  

 .היישר לתוך היער ומצודת ביריה, המוליך צפונה
   

 
  נופי יער ביריה

והאביבי הוא  מזג האוויר החם – ידידים ואויבים בגן
 ,עשים ,זבובים: אות זינוק לצבא גדול של אויבי הגן

 ,תולעים ,חרקים ,כנימות ,זחלים ,חלזונות ,חיפושיות
המועדף על פטריות זהו גם המועד . נמלים וחגבים

  . על העלים הגבעולים והפרחים המופיעות

הדרך , יש דרכים רבות להתגבר על מזיקי הגן ומחלותיו
כדאי צמחים . ולה ביותר היא מניעההקלה והז ,הפשוטה

איכותם של הצמחים (לקנות רק במשתלה טובה 
צמחים המטופלים ). שמוכרים בסופר למשל ירודה למדי

 יש כלומר. נזקו פחות על ידי מזיקים ופטריותיהיטב י
לא (השקיה  :לתת לכל צמח את התנאים המתאימים לו

 כדאי מאוד לעקוב אחר גינת. הארהעוצמת ו) בעודף
מומלץ . לגינתכם אמצומה שמצליח שם , השכנים

במידה ומתגלה צמח  ,לעקוב אחר הגינה באופן יומיומי
עציץ יש להעביר  .יש להרחיקו ללא רחמים מן הגן, נגוע

פשוט  כדאילמקום מבודד ואילו צמח השתול באדמה 
לא השתמשנו בתכשירים אורגניים פשוטים ו. לעקור

 .עליהם בפעם אחרת....תוצרת בית
   

  
  ? מי ערך ביקור אצל הכרוב

האביב היא התקופה  - עם ילדים םחרקים ולצייר צודל
, נמלים( מחוריהםזעירים בה יוצאים חרקים ושאר יצורים 

זהו הזמן הטוב ביותר , )פשפשים ועוד, חגבים, חיפושיות
 20 –כ  הואהפעילות משך . להתחקות על עקביהם

שקופה ק יקופסת פלסט? מה דרוש. דקות עד שעה
 ;פינצטה ;גבינה או כל ממרח אחר ,אפשר של חומוס

 ,דף נייר ;שניצודחרק ; מן הגינהאדמה  ;זכוכית מגדלת
  .צבעיםועיפרון 

שימו בה מעט אדמה  .ראשית הכינו את הקופסא לחרק
בגינה עזרו לילדים לחפש . והוסיפו אבן או שתיים

הם אוהבים להסתתר בצל הזיזו אבנים ובדקו  ,חרקים
) לא ביד(הרימו את החרק בפינצטה . לצמחים מתחת

השתמשו בזכוכית מגדלת להתבונן . והכניסו לקופסא
כמה רגליים  ).בשפה הפופולארית וק'ג(החרק עושה  מה

 ואאיך ה ?האם מצוירת עליו דוגמא ?מהם צבעיו? יש לו
למרות . על הנייר ועתה תוכלו לצייר אות? ועל עצמ ןמג

ציירו בגודל של לפחות שהחרק קטן בקשו מהילדים ל
בסופו של דבר החזירו את החרק למקום בו . מ"ס 10

, נמלים: חרקים שסביר להניח שתמצאו. מצאתם אותו
במידה  .ועוד חגבים, חיפושיות , פרפרים ,יםצרצר

 כדאי להיעזרמעוניינים לזהות את החרקים  והילדים
של פנחס אמיתי " מדריך החרקים בישראל" :בספר

 .הוצאת כתרב
   

 
 ....לך לנמלה עצל

  

  ?הראש והיכן הזנב
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