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 לצייר על עציצים עם ילדים 2

 מפת גן חוות הנוי 

אין כמו גן קסום ושקט לבלות  – לבקר בגן חוות הנוי
חוות הנוי השוכן סמוך  כזה הוא גן, בו עם תינוק

הגן . 1155פונים לכביש  4מכביש . למדרשת רופין

מטרים מן הצומת מיד לאחר מדרשת  088-ממוקם כ
, 0:88-51:88בשעות ' ה-'א: שעות פתיחה. רופין בצד ימין

 .0:88-50:88' ו

חוות הנוי המשתרעת על שטח של כארבעים דונם נוסדה 

, דוד צפריר, סדהמיי. כתחנה לריבוי צמחים, 5441בשנת 
רות בנימין מחלוצות . היה מחלוצי הגינון והייעור בארץ

והפכה , אקלום הצמחים בארץ הוסיפה לו נופך משלה
כיום שייך הגן לארגון לגננות . אותו לגן אקלום והדגמה

ולמרות שהוכר על ידי משרד החקלאות כגן בוטני , ונוף

בגן . ן"של ברוני הנדל הוא נתון בסכנה בשל חמדנותם
ניתן לשוטט . מגוון גדול של צמחים מכל רחבי העולם

ולא כדאי לפסוח , בין חלקת הקקטוסים לחלקת דקלים
מבקרים כמעט שאינם . על חלקת צמחים אוסטרליים

 

 

 

 ,שלום רב

זהו החודש בו מתחילים . עומד בסימן תינוקותיולי 

ההורים להתחבט ולהתלבט באיזו מסגרת לשים את 

האם לשכור את . התינוק עם חזרתם לשגרה ולעבודה

שירותיה של מטפלת או שמא לשלוח את הקטנטן 

כך או כך ביקור בגינות הן חלק בלתי נפרד . למעון

להם  השהיה באוויר הפתוח עושה, מסדר יומו של העולל

  .רק טוב

, הוא הצבע בנות' בחייהם של התינוקות' חשובה'סוגיה 

על פי מחקר שנעשה . בורוד ובנים בכחול, לרוב

. לאחרונה המשיכה לצבעים השונים הינה תורשתית

, נשים מתרבויות שונות מעדיפות גוונים שונים של אדום

סבורים כי . ואילו גברים כחול בהיר, בעיקר ורוד ולילך

בע מהימים בהם תרו הנשים אחר פירות בשלים הדבר נו

והגברים יצאו לציד תחת שמים כחולים , ואדומים

 ...ובהירים

, בעקבות תינוקות נסייר בגן חוות הנוי השקט והמופלא

    .נשתול לטמים בגינה ונגנן עם תינוקות

 ,שלכם

 ענת 
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לכן ניתן להשתרע בניחותא על , פוקדים את המקום
הדשא מתחת לעצי הפיקוס עתירי הצל ולהשתעשע עם 

ו לבזבז את כספם הקניינים שביניכם יוכל. העולל
בה מוצעים למכירה חלק ממיני , במשתלה הסמוכה

  .הצמחים הגדלים בגן

 
לוטם )אין מרווני ממנו  (לוטם שעיר)ורדרד ופריו שעיר 

 (מרווני

אחד מצמחי הבר היפים של  – לגדל לוטם בגינה
, לוטם שעיר: בארץ גדלים שני מינים. ארצנו הוא הלוטם

יש המזהים את . לבן שצבעו ורדרד ומרווני שצבעו
והנה : "ך בשם לוט"הלוטם עם הבושם הנקרא בתנ

אורחת ישמעאלים באה מגלעד וגמליהם נושאים נְכֹאת 
 (. 01, ז"בראשית ל) "הולכים להוריד מצרימה ּוְצִרי וָֹלט

אולם פריחתם , אין אלו הצמחים הקלים ביותר לגידול
 ניתן לרכוש. השופעת בחודש אפריל מתגמלת מאוד

ם במשתלות רבות ברחבי הארץ ביניהן משתלת נטף אות
לאחר שהגיע . לוטם הוא צמח חסכני במים. באבו גוש

. למעט באזורים צחיחים, לבגרות הוא אינו זקוק להשקיה
ניתן לשתול . יש לשים לב ולא להשקות אותו בעודף

עד צל בשמש מלאה , לטמים כמעט בכל אזורי הארץ
 . את הפרחים שנבלולהגברת הפריחה יש לקטום . חלקי

: קשה לכתוב על הלוטם מבלי לספר את האגדה הבאה
וביניהם את , היער הזמין את כל הפרחים למסיבה-ׂשר

, שהיה חרוץ וקפדן, אחד מהם. שני האחים לבית לוטם
לבש , היזה על עצמו בושם עדין, התגלח, השכים קום

אחיו העצלן . חולצה לבנה מגוהצת והגיע לנשף במועד

לבש את החולצה , לא התגלח, האחרון קם ברגע
ורץ אל , מקומטת ובלויה, הראשונה שהזדמנה לו

נקיים , בראותו את כל המוזמנים לבושים היטב. המסיבה
מאז יש . הסמיק מבושה –ורק הוא פרוע , ומסודרים

עלי כותרתו סמוקים , ללוטם השעיר פרי בלתי מגולח

, המרווניהלוטם , בעוד אחיו; והוא חסר ריח, ומקומטים
עלי כותרתו לבנים ומגוהצים והוא מדיף ריח , אינו שעיר

 .עדין

 
בערוגת הגינה מסביב לחבית עמדו לרקד כרוב עם 

 ...כרובית
 

אין מקום נפלא יותר לתינוק מאשר  – לגנן עם תינוקות

האוויר הנעים והסביבה . לבלות בגינה הפרטית עם הוריו
כאשר . הירוקה עושים פלאות גם לתינוק צווחני במיוחד

אפשר . גם התינוק יאהב לשהות בחוץ, ההורה רגוע

כך שיוכל להתבונן סביב , לשים את התינוק בסל קל
פשר לפרוש א. בעוד אתם מעשבים את ערוגת העגבניות

גם אם יכניס כמה . שמיכה לפזר צעצועים ותת לו לזחול
אין , רגבי עפר לפה כאשר אתם שותלים את הפטוניות

במקרה כזה חשוב . זה אינו סוף העולם, מה לדאוג
לא להשתמש בחומרי , להקפיד שהגן יהיה אורגני

מגע עם הטבע וחשיפה ? והחיידקים. הדברה ודישון

ביחה את מערכת החיסון של מבוקרת לחיידקים רק מש
 .התינוקות
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