
גינה ויער   1     

 גינה ויער
Volume 1, Issue 34 December 2011  דצמבר  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 4  - כן   נים תו י י נ ע  

  שלום רב 1

 ביקור ביער שוויץ 1

 לגדל שעונית 2

 איסוף אצטרובלים עם ילדים 2

 

 תצפית מיער שוויץ, המים ותכול השמים כחול
 

האם הלך ישו על מימי הכנרת או  -ביקור ביער שוויץ
נקודות תצפית נפלאות לאגם . אין זה משנה, שמא לאו

ביער חולפת . הנפרש על רכס פוריה, מספק יער שוויץ

ויש , (מ"ק 6אורכה )דרך נוף סלולה עבירה לכל רכב 
השעות . יים נעימיםתצפיות מדהימות ומסלולי טיול רגל

כאשר השמש הפונה , המופלאות הן שעות בן ערביים
מערבה מסתתרת מאחורי הגב ומשפריצה על הכנרת 

אל השמש השוקעת . ורמת הגולן זהרורים זהובים

בשלן כופפים עצי , מצטרפות רוחות מערביות נעימות
 .נדלקים לאיטםטבריה  יה שלאורותו ,היער את ראשם

א הגיע אך ממש עם הגשמים החורף אמנם עדיין ל
פריחה בשפעת צבעים  הראשונים תשתולל כאן

מרבדים צהובים וכרי דשא  יבלטוביניהם , אינסופית
מטבריה , עיקריותשתי כניסות  דרך הנוףל .עטורי כלניות

 .767עילית וכן מכביש 

 

 

 ,שלום רב

חג . בדצמבר נולד על פי המסורת הנוצרית ישו 52 -ב
, (המיסה לכבוד המשיח) Christmasהמולד ובאנגלית 

הוא חג המקובל כמעט בכל העדות הנוצריות המציין את 
, למדה מרים הבתולה ממלאך, על פי לוקס. הולדת ישו

והתעברה מרוח הקודש ללא מגע , שהיא הרה ללדת
ובעלה יוסף עזבו את ביתם זמן מה לאחר מכן היא . מיני

בנצרת על מנת להגיע לבית משפחתו של יוסף בבית 

עליו הורה הקיסר  לחם ולהירשם במפקד האוכלוסין
נאלצו , מכיוון שלא מצאו חדר בפונדק בעיר. אוגוסטוס

 . שם ילדה מרים את ישו. לישון באורווה

האם אכן הלך ? מיהי באמת דמותו ההיסטורית של ישו

ד זה סחף אחריו ברבות הימים מיליוני כיצ? על המים
 . תשובה אין? מאמינים

 :ןלסיום שירו הנפלא של עדי עסיס

  ישו
 יֵשּו ִהְמִציא ֶאת ָהרַֹחב 

  .ְכֶשָפַרש יָָדיו לְַצָדִדים
   :ַהּצֹולֵב לַָחש ַעל ָאזְנֹו

 ".ַתֲעֶשה ַביַָדיִם ְכמֹו ִצפֹור"

נגדל , קיף לכנרתבעקבות ישו נסייר ביער שוויץ המש

ועם ילדים ניצור חיות , (פסיפלורה)בגינה שעונית 
 . מאצטרובלים

 ,שלכם

 ענת 

 

 www.madmony.co.il  :אתר אינטרנט

 Anat@Madmony.co.il  :דואר אלקטרוני
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 מבנה המיוחד של פרח השעונית

שעונית או פסיפלורה בלעז הוא אחד  –לגדל שעונית 
שמקורו באמריקה , המטפסים החביבים והנפוצים בגינות

מי שרוצה להסתיר את ביתו מעיני שכניו תוך . הדרומית
לצמח כושר גידול מהיר . פרק זמן זעום שותל שעונית

ביותר ותוך שנה יוצר הצמח מסך אטום לחלוטין 

וח המהיר בנוסף לצימ. המכסה מספר מטרים מן הגדר
החיסרון . אכיל ומתקתק, המטפס נותן גם פרי עגלגל

שלו שכמו שהופיע והתפשט כך הוא מתייבש ונעלם 
לאחר כשלש שנים והוא משאיר את הגדר חשופה כביום 

 . היוולדה

 אולם המילה. כך מכונה הצמח באנגלית, התאווה פרח

Passion  אינה מתייחסת לאהבה אלא לסמל התיאולוגי

מבנה הייחודי של הפרח . הפסיון של ישוהנוצרי של 
. את ישו 52 -הזכיר למיסיונרים הספרדים במאה ה

עשרת עלי הגביע והכותרת מסמלים את עשרת 
–ירוק : צבעם בתמונה( )55מתוך )השליחים הנאמנים 

זירי העטרה שמספרם כמאה ויותר מסמלים את (. לבן

חמשת (. סגול-לבן-כחול: צבעם בתמונה)כתר הקוצים 
מסמלים את חמשת הפצעים ( צהוב בתמונה)מאבקים ה

שחור )שלש הצלקות . ארבע בגפיים ואחד מהחנית
אחד לכל יד , מסמלות את שלשת המסמרים( בתמונה

, למרות זאת פרחי השעונית. ומסמר יחיד לרגליים
ובמיוחד הפרי קשורים באופן קבוע עם רמיזה רומנטית 

שלו ואולי  אולי בשל הארומה הנפלאה שלו, או מינית

  ...כשאוכלים את הפרי בכפית המיץ ניגר. בשל עסיסיותו

 ...ליצור עם אצטרובל

אצטרובלים הם  –איסוף אצטרובלים עם ילדים 

. המקבילה של פרי בקבוצה של עצים חסרי פרחים
ארז ואשוחית שהינו עץ חג , לקבוצה זו משתייכים גם ברוש

 . המולד

איסוף אצטרובלים הוא אחת מפעילויות הפיקניק 

כמעט כל פיקניק בצל האורנים . החביבות על ילדים

צורתו הייחודית . מסתיים עם ערמת אצטרובלים נכבדה
וגם של )של האצטרובל מציתה את דמיונם של ילדים 

. ומאפשרת לעשות איתם שפע של פעילויות( מבוגרים
עוט בהם ככדור לב, לקלוע למטרה, אפשר לזרוק אותם

 . ולהפוך אותם לזר פרחים כשהם מחוברים לענף

. פעילות יצירה נפלאה היא להפוך אותם לבעלי חיים
אפשר ליצור . הדמיון יכול לעבוד שעות נוספות? לאיזה

. השמים הם הגבול. ושאר חיות דמיוניות, בת יענה, עכבר
חתיכות צבעוניות של , נוצות, מה שדרוש הוא עיניים זזות

 . יר סול וצבעי גואשני

 
 כיד הדמיון הטובה עליהם
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