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בעקבות השלג ליער אודם
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צמחים בחממות
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לנסוע עם ילדים לפארק הסחלבים בעמק חפר
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פברואר הינו חודש חורפי מובהק .זהו החודש בו
ההסתברות לשלג בישראל הוא הגדול ביותר .בירושלים
פורצים בחודש זה כ 04% -מהשלגים .בארץ ממעט
השלג לרדת .המקומות היחידים בהם יורד שלג מידי
שנה הם בהר חרמון ובצפון רמת הגולן ,שהם אזורים
גבוהים יחסית  0444עד  0444מטר מעל פני הים.
לפרקים יורד שלג גם באזורים נמוכים יותר כמו צפת,
ירושלים והרים ביהודה שומרון והנגב .בפברואר 0594
כוסתה כל מדינת ישראל במעטה עבה של שלג גם תל
אביב .שכבת שלג הצטברה במקומות בלתי צפויים
נוספים ביניהם :רמת גן ,ראשון לציון ,ורחובות .

בעקבות השלג שהגיע בינתיים לצפון הארץ בלבד נטייל
ביער אודם שבגולן ,נגן על הצמחים מפני הקור בעזרת
אוטופיה
בפארק
הילדים
עם
ונסייר
חממה
שהטמפרטורה בו קבועה ונעימה כל השנה.
שלכם,
ענת
אתר אינטרנטwww.madmony.co.il :
דואר אלקטרוניAnat@Madmony.co.il :

יער אודם מתכסה בחורף שלג

בעקבות השלג ליער אודם – יער אודם הוא מיזוג של
יופי ,קסם ואוויר הרים צלול .בכל עונה נראה היער אחרת,
בימי החורף מתכסה האזור לפרקים בפתיתי שלג רכים,
באביב ובראשית הקיץ עוטה היער וקרחותיו כסות של
פריחה ססגונית ובסתיו עומדים עצים רבים בשלכת בשלל
גוונים .
יער אודם או בשמו הערבי "ראס אל אחמר" נקרא על שם
צבעה של האדמה המתפתחת על סלעי בזלת שחורים.
מקצת מן הסלעים התפוררו עקב בליה והיו לאבנים
ולקרקע שחורה-אדומה .השילוב של הקרקע הבזלתית,
שפע גשמים וכיסוי מושלג בחורף אפשר את צמיחתו של
יער מיוחד במינו.
יער אודם הוא שריד ליער טבעי ,שכיסה בעבר את רוב
שטחה של רמת הגולן .בשל רעיה ,שריפה וכריתה
אינטנסיביים  -מעשה ידי אדם ,הצטמצמו במהלך השנים
מימדיו של היער ומה שנותר מהם מוגדר כיום כשמורת
טבע .העץ העיקרי הגדל ביער הוא אלון מצוי ,אליו מתלווים
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מינים נוספים כאלון תולע ,אלה א"י ,לבנה רפואי וגם עוזרר
חד גלעיני  -מין נדיר בארץ .

מיקה (מינרל שקוף) .גידלו בה מלפפונים למען הקיסר
טיבריוס ,שהתאווה אליהם שלא בעונה.

בשל השבר הסורי אפריקני העובר במקום ,היה האזור נתון
בעבר לפעילות געשית שוצפת ,שאותותיה ניכרים עד היום.
הלבה הלוהטת שפרצה מן האדמה התקררה ,התמצקה
והייתה לסלעי בזלת .בלב היער פזורות  02ג'ובות (גבי
געש) ,שהם בורות קעורים גדולים ותלולים .אילו נוצרו,
כנראה ,כתוצאה מהתפרצות גזים געשיים שהשתחררו
במעמקי האדמה .לג'ובה הגדולה ניתן להגיע בכביש 55
במסעדה פונים לכביש  579ונוסעים לכיוון היישוב אודם כ-
 244מטר לפני הכניסה ליישוב מחנים במפרץ חניה בצד
הדרך סמוך לשלט המכריז על היער ופוסעים בשביל
המסומן שחור.

זה לא מסובך ,לא תופס הרבה מקום ,יכול להוסיף לגינתכם
סטייל ,המחירים אינם בשמים ,אז למה שלא תנסו? קיימות
מספר חברות המשווקות בארץ חממות .הקלידו בגוגל
"חממה ביתית" .הפשוטות שבהן העשויות פלסטיק מספקות
בהחלט בתנאי הארץ.

אוטופיה ,ההיית או חלמתי חלום?

לנסוע עם ילדים לפארק הסחלבים בעמק חפר –
בכניסה לקיבוץ בחן נמצאת מעין התגשמות ,אוטופיה עלי
אדמות .אין זו האוטופיה (החברה האידאלית) שתיאר הוגה
הדעות האנגלי תומס מור בספר בשם זה ,אלא מקום אידאלי
מסוג אחר :חממת ענק ששטחה ארבעה דונמים וחצי .בכל
עונות השנה הטמפרטורה בחממה נעימה מאוד 00-09
מעלות צלסיוס ,מה שמאפשר למגוון צמחים חובבי חום
לגדול ולהתפתח .ראש וראשון להם הוא הסחלב שמוצאו
מאזורים טרופיים חמימים והוא רגיש לקור .למעט סחלבים
גדלה בחממה צמחייה טרופית מגוונת :עצי בננה מיוחדים,
שרכים ,צימחי מים וגם צמחים טורפים .

חממה קומפקטית לחצר

אסור להכניס מזון לשטח הפארק ,אסור לגעת בצמחים
ואסור להאכיל את בעלי החיים .בכניסה לחממה יש כמה
שולחנות פיקניק המיועדים לאכילה וקיוסק קטן .בסמוך
משתלה גדולה בה ניתן לקנות סחלבים ,צמחים טורפים וכן
צמחי בית .בתשלום (.)45-9790050
חממה אריסטוקרטית ויקרה מזכוכית

צמחים בחממות – כמו חממה טכנולוגית וילדים שגדלים
בחממה ,גם חממה לצמחים היא דיור מוגן ,המאפשר
התפתחות וגדילה כאשר התנאים בחוץ אינם פשוטים.
חממה היא עולם קסום וסגור ,מקום שבו עונה ואקלים
אינם משתנים בין אם יורד בחוץ שלג ,רוח פרצים נושבת או
שרב נוראי מכה בעוז .מטרתה לשמור על סביבה קבועה,
מבוקרת ומווסתת .גם בארץ יש לחממה יתרונות ,היא
מאפשרת לגדל ירקות שלא בעונתם (עגבניה ,מלפפון
ופלפל) ,צמחים מיוחדים המצריכים תנאים שונים מאילו
השוררים בבית או בגינה ,וריבוי צמחים יעשה בעזרתה
בהצלחה מרובה יותר .החממה הראשונה בעולם הוקמה
על ידי הרומאים .החממה הייתה עשויה אז מלוחות של
סחלבים חובבי חום
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