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חסרה רק , דקל וציפור גן עדן, זית: גינה ישראלית טיפוסית

  ....הגדר

הייגייט בלונדון , כמו הפנתאון ברומא -לבקר את הרצל
ובית הקברות טרומפלדור בתל אביב גם בירושלים יש 

קבריהם של גדולי האומה וחללי . בית קברות אטרקטיבי
: המלחמות מוקפים במיטב הצמחייה הים תיכונית

שילוב של . אורנים ואחירותם החורש, ער אציל, ברושים
ן הוא כמובן גולת הכותרת של הג. טבעי ופראי כאחד

שהרחבה שלפניו , קברו של הרצל חוזה המדינה
  . משמשת מידי שנה כאתר טקס הדלקת המשואות

ועל  1949עצמותיו של הרצל הועברו מווינה להר בשנת 
תהליך עיצוב האתר ארך . הקבר הוצבה מצבה זמנית

הצעתו  הצעות שהתקבלו נבחרה 63מבין  .מספר שנים
שלימים תכנן גם , קלארוויןשל האדריכל הירושלמי יוסף 

  .בעיר את משכן הכנסת

 

 

 

 ,שלום רב

  

החג מציין . בחודש אפריל חל יום העצמאותבאייר ' בה

.  את ההכרזה על הקמת המדינה בתום המנדט הבריטי

האם . עם קום המדינה עלתה וצפה הסוגיה מיהו ישראלי

מי ? ישראלי הוא בעל תעודת זהות של מדינת ישראל

ואולי ישראלי הוא מי שחי ? שמגדיר את עצמו כישראלי

ם אינם פרק זמן נראה שעשורים ספורי? במדינת ישראל

   ...מספק לגיבוש זהות

כפי שישראל היא תערובת של תרבויות וסגנונות חיים כך 

וגם הגדרה למהי גינה ישראלית . גם הגינה הישראלית

, צמחים מאנגליה. שכן יש בה קצת מזה וקצת מזה, אין

סין ושאר מקומות , דרום אפריקה ממקסיקו, אוסטרליה

   .אקזוטיים משמשים בה בערבוביה

את יום העצמאות אפשר לחגוג במנגל ובעשן עם פטישי 

פלסטיק ותרסיסי קצף ואפשר לטייל להר הרצל 

ישראלית ולגדל -לתהות על מהי גינה ארץ, בירושלים

 .בגינה דלעות עם ילדים

 

 ענת
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הר הרצל השוכן לאורכן של שדרות הרצל בירושלים  

בשבתות  16:00עד  8:00ה משעה -פתוח בימים א
מוזיאון הרצל פתוח בתאום . 9:00ובחגים משעה 

בית הקברות הצבאי פתוח כל . 02-6433266ובתשלום 
 . שעות היממה

  

 כאן נקבר החוזה
  

  ישראלית במיטבהגינה 

איך נראית גינה  - מצוי מול רצוי בגינה הישראלית
היא כוללת . כמו קיבוץ גלויות? ישראלית טיפוסית

צמחים טרופיים מהאזור המשווני כמו שפלרה 
, מדשאה קטנה שהיא חיקוי לאחו אנגלי, ופילודנדרון

צמחים שהגיעו לכאן ממקומות אקזוטיים כמו אוסטרליה 
. ל הצמחים המקומיים כמו עץ זיתולא נפקד מקומם ש

מה שמאוד ישראלי בגינות הוא הגדר הגבוהה שנועדה 
הגדר . להסתיר את ריטואל המנגל מן העוברים ושבים

. הצל- יוצרת בעיה שגינות ישראליות רבות נאבקות בה 
כשגדלה הגדר לגבהים היא מצלה על הגינה ויש צורך 

ים להחליף את הצמחים שנשתלו כדי שיתאימו לתנא
  .  החדשים

  
כמובן שאיש איש ? גינה ישראליתאיך צריכה להיראות 

ושהצמחים יתאימו  רצוי שתהיה חסכונית במים. וטעמו
לטעמי גינה כזו כדאי  .לאקלים הארץ ולסוג הקרקע

לא חסרים . בסביבה ותשתלבשתשמור על מראה טבעי 

, אלון, עוזרר: עצים. צמחים מקומיים המתאימים לגינון
, אזוב, מרווה, רותם, אחירותם: שיחים; אלה אטלנטית

, רקפות, כלניות: צמחי בצל ופקעת; אזוביון, קורנית
, חרציות: פרחים עונתיים; נץ חלב, חצב, סייפנים, נוריות

  . דרדר כחול, פרגים, תורמוסים

לחגוג  למה כדאי –דים דלעות בגינה לזרוע עם יל
ראשית בשל  ?את יום העצמאות עם ילדים בגינה

בנוסף . הפקקים בכבישים ובגלל העומסים בפארקים
שירותים , יש ברז מים צמוד: הכי נוח לעשות מנגל בגינה

נקיים וגם אפשר לנצל את הזמן הפנוי ולזרוע בגינה 
  . דלעות נהדרות

ירקות שמאפיינת את משפחת הדלועיים היא משפחת 
, קישוא, דלעת: סוגים ביניהם 90 - היא כוללת כ. הקיץ

ניתן לזרוע או לשתול אותם החל . מלון ומלפפון, אבטיח
דלעות נוי הינן . מן אביב המוקדם ובמשך עונת הקיץ

הזרעים נובטים תוך עשרה . בחירה מצוינת לגידול בגינה
ח ימים והצמחים מתפתחים מהר ומסוגלים לכסות שט

לאחר הנביטה יש לדלל את הנבטים ולהשאיר את . רב
ניתן לאפשר להם להשתרע . הגדולים והבריאים בלבד

תוך חודשיים . על הקרקע או לעזור להם לטפס על גדר
-מיום הזריעה מופיעים פרחים גדולים שצבעם צהוב

פרחי זכר וכן פרחי נקבה : קיימים שני מיני פרחים. כתום
כדי להבטיח התפתחות  .שהם אלו שיתפתחו לפרי

. דלעות מומלץ להאביק את פרחי הנקבה בעזרת מכחול
מספר ימים לאחר ההאבקה מתחיל הפרי להתפתח 

משקלן של דלעות ענק . ולאחר כחודש הוא כבר מבשיל
 .ג"ק 50  -יכול להגיע ל 
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