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  שכונת הפועלים שהפכה לשכונת יוקרה

 ,בית הכרם -סיור בבית הכרם שכונת הפועלים
 ,)1922(בתקופת המנדט הבריטי  תהנבנ ,שכונת גנים

מתוך האידיאל של לחיות בחיק הטבע ולהיות קרוב אל 
מאיר , מככבת בספריהם של עמוס עוז כונההש. האדמה

סופרים , מוריםמקימיה היו  .דוד גרוסמןשל שלו וגם 
. שרכשו בה חלקות אדמה והקימו בה בתים ,ופקידים

סביר להניח שכיום אין ביכולתם של העוסקים 
שהפכה לאחת  ,במקצועות אלו לקנות דירה בשכונה

שכן  אופיה הפסטורלי עדיין נשמר. מהיקרות בירושלים
והרחובות עמוסי  ,נותרו בה בתים חד קומתיים ציוריים

שני הרחובות המרכזיים הם רחוב בית . צמחיה ומוצלים
. המתעקלים כשבילים בגן אנגלי ,הכרם ורחוב החלוץ

מחוברים בינהם במספר גרמי מדרגות  רחובות אלה
או רחוב  כרחוב סילמן, מוצלים ונעימים להליכה

  . הברושים

גן מתקופת  ,י להתחייל בגן העשריםאת הסיור כדא

 

 

 

  ,שלום רב

כביטוי ,  אחד במאימצויין ב, יום הפועלים הבינלאומי

ות בין אירגוני עובדים ולמאבק למען תנאי לסולידרי

מקורו של החג בהפגנות שנערכו . עבודה טובים יותר

של המאה  80-וה 70-בקנדה ובארצות הברית בשנות ה

. בדרישה להגביל את יום העבודה לשמונה שעות, 19-ה

וגם ) כמו צרפת וגרמניה(ברבות ממדינות המערב 

ות שמארגנים בצעדות המוניאחד במאי בישראל מצויין ה

   .איגודי העובדים

רובינו יכולים רק לחלום , בעידן ההיטק וההפרטה, כיום

שעות העבודה הן . על יום עבודה של שמונה שעות

שוק העבודה נעשה אכזרי ותחרותי ואילו , אינסופיות

בשם . החוקים הסוציאליים הולכים ומתמעטים

וגם (הפערים בחברה , ההתיעלות והכדאיות הכלכלית

   .הולכים וגדלים) ראלביש

בעקבות האחד במאי נסייר בשכונת בית הכרם 

נעבוד בגינה . בירושלים שהוקמה כשכונת פועלים

ונשתול צמחים עונתיים ונפעל עם ילדים לצייר על 

   .עציצים

 ,שלכם

 ענת 
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לבית רדת עד ל ,המנדט שצמחייתו השתמרה להפליא
רחוב להמשיך ב ,הממוקם ברחוב החלוץ ,הועד הישן

בקצה רחוב זה . לפנות ימינה לרחוב הבנאי וממנו. הגיא
וצרות הקרויות על שם בעלי מצויות סמטאות קטנות 

רחוב הסתת ורחוב הסוללים בהם , רחוב החוצב. מקצוע
קומתיים שנבנו בשנותיה -עומדים על תילם בתים חד

  . הראשונות של השכונה

 
  והרינות פסעו לאט בתוך שדרת קזוארינות וכל השרות וה

עם עלית הטמפרטורות  - לשתול עונתיים של קיץ
וכניסתו הרשמית של הקיץ או מעוניינים להעשיר את 

אינו משופע  הקיץ הישראלי הארוך והחם. נה בצבעהגי
מעטים הם אלו , יתרה מכך .רביםבפרחי עונה 

המצליחים לצלוח בכבוד את כל החודשים החמים 
  . ולשרוד עד לסוף הסתיו

אך , צורכים מים רבים ועבודה גםצמחים עונתיים אמנם 
לשתול אותם מומלץ . ההשקעה בהם כדאיתלפרקים 

ובשל כך  שצורכים מים רבים הםן שכ ,בכדים ואדניות
כדאי להרחיק אותם מצמחים חסכוניים היכולים להפגע 

באדמה ואז לשתול אותם אפשר . מכמויות מים גדולות
הכוללת את  משובחתהכנת קרקע  הוא הצלחתםסוד 

 ?ומה ניתן לשתול. הפיכת הקרקע והוספת קומפוסט
 רגלה גדולתופטוניה , לוע ארי, טגטס, קוסמוס, דליה

 בשמת הגינהאת  ניתן לשתול גם. )פורטולקה(פרחים 
הצמח מייצר פרחים שכן  ,"עליזה העובדת"ידוע בכינוי ה

 . כל הקיץ ללא מנוחה
  

 
  עלי כותרת לך 

אחת הפעילות  – לצייר על עציצים עם ילדים
שאינם  ,עם ילדיםשניתן לעשות והנעימות הפשוטות 

. ר על עציציםהיא ציו, אדמה ובחולבאוהבים להתלכלך 
 ,הפעילות יכולה לקחת כעשר דקות עד זמן בלתי מוגבל

  . תלוי במידת הריכוז והסבלנות של הילד

  

לא משנה באיזה (עציץ טרה קוטה חדש ? מה דרוש
ראשית ודאו כי . מברשותו גואש או אקריליקצבעי  ,)גודל

כלומר , לבושים בצורה ההולמת את הארועהילדים 
יקשה עליכם להוריד את  שכן ,בבגדים סמרטוטיים

כדאי לכסות בנייר את משטח העבודה . כתמי צבע
יד הדמיון הטובה עליכם כהעציץ את  ניתן לעצב .עיתון

 ,בצורות שונות אפשר לצייר פסים או עיטורים. ועליהם
לאחר  .צבעוניותאבני פסיפס ולהדביק צדפים ו

 ותולמלא אשהסתיימה העבודה והעציץ מוכן ניתן 
   . צמחיםול בו אדמה ולשתב
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  ...שלל צבעים וצורותב
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