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חודש מאי קרוי על שמה של האלה מאיה .במיתולוגיה
היוונית היא אחת מבין שבע הפליאדות  -בנותיהן של
אטלס ופליונה .מאיה היא המבוגרת ,היפה והביישנית
שבהן ותפקידה בפנתיאון הוא אלת השדות .במערה
הרתה מאיה לזאוס וילדה את הרמס (שליח האלים).
האגדה מספרת כי לאחר הלידה עטפה מאיה את
התינוק בשמיכות ונשכבה לישון .העולל ,שהתפתח
במהירות ,זחל אל תסאליה ,ועם רדת הלילה של יומו
הראשון הספיק לגנוב בקר וגם להמציא את הלירה (כלי
נגינה) .במיתולוגיה רומית התגלגלה האלה מאיה והפכה
אלת האביב והפריון .
אמנם בארצינו מוכת החמה מאי הוא שלהי האביב ,ובכל
זאת בעקבות מאיה נסייר בבוסתן עין כרם ,נשתול
מטפסים בגינה ונצוד עם ילדים אוצרות בגינה.
שלכם,
ענת
אתר אינטרנטwww.madmony.co.il :
דואר אלקטרוניAnat@Madmony.co.il :

בוסתן עין כרם ביום אביבי

ביקור בבוסתן עין כרם – עין כרם ,הוא כפר ציורי השוכן
למרגלות הר אורה שבהרי יהודה .באים מתל אביב ,פונים
ימינה במחלף הראל וממשיכים מספר ק"מ בכביש .5693
בכיכר פונים שמאלה לכביש  563המתפתל ויורד עד
לצומת T .בצומת פונים שמאלה לכביש  ,589שנקרא גם
רח וב עין כרם ,שהוא הרחוב הראשי של השכונה .את רכב
מחנים בחניון ללא תשלום .אפשר לסייר בינות לסמטאות
וליהנות מן המראות הקסומים של הכפר שלמרות פגעי
הזמן שמר על ייחודו .אפשר לבקר בכנסיות ,לסייר בדרך
הרומית לבלות בבתי הקפה אבל כדאי ביותר לרדת
לבוסתן עין כרם בשביל העפר הסמוך למעיין .עד לפני
כעשר שנים היה המקום מלא בפסולת ושפכי עפר ,כיום זהו
בוסתן מלבלב המשמש את תושבי השכונה ובתי הספר
הסמוכים .הבוסתן שוקם על ידי תושבי עין כרם בעשר
אצבעות הנפגשים מידי יום שישי לצורך המשימה .עלות
הקמתו הייתה אפסית ,תקציב לא ניתן לרשויות לא ממש
תמכו .הפסולת פונתה ,טרסות עתיקות נחשפו ושוקמו
ועצים נטעו .יופיו של המקום הולך ומתגלה .לפרטים ניתן
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על בגדיו למכונת הכביסה .עדיין יש בחוף שפע של פריחות
ענוגות ,עלים מעניינים ופירות מרתקים .כדאי להצטייד
בחברים שישתתפו בציד ,וכן במאכל ומשקה להשיב את
נפשם של הציידים .

לפנות לנועה . 0349909450

מצורפת רשימת רעיונות לדברים שילדים יכולים לחפש :
מספרים -מצא עלים מרכבים על  5עלעלים.
צבעים -מצא דוגמאות לכל צבעי הקשת .
צורות -מצא דוגמאות לעיגול ,מרובע ,משולש ,יהלום,
ספירלה ,כוכב .
אוצר מילים – מצא דוגמאות למשהו קשה ,רך ,רטוב ,יבש,
חם ,קר ,גדול ,קטן ,נמוך ,גבוה ,יפה ,מכוער ,רזה ,עבה.
אותיות  -מצא משהו המתחיל בכל אות מאותיות הא' ב '.

טרסות עתיקות נחשפו...

מטפסים בגינה – המטפסים הם צמחים בעלי גבעולים
רכים יחסית ,המסוגלים בעזרת משענת לטפס ולצמוח
כלפי מעלה .ביכולתנו לקבוע את כיווני הצמיחה שלהם
לגובה ולרוחב ואפילו להשתמש בהם לכיסוי שטחים
ומדרונות .המטפסים משמשים בגינה לכיסוי קירות
ומחשופי-סלע ,לעטיפת גזעי עצים ועמודים ,לפרגולות
ולסוכות ובעיקר לגדרות  -להסתיר אותנו מעין השכנים .

ניתן לערוך את ציד האוצרות כתחרות חיפוש בין שתי
קבוצות .ילדים יכולים להעביר בנעימים שעה קלה של
חיפושים.

המטפס החביב ביותר על הישראלים הוא הפסיפלורה,
הצומח במהירות ובתוך שבועות ספורות מתפשט על מספר
מטרים .לטעמי כדאי לשתול מטפסים שפריחתם שופעת
במשך תקופה ארוכה .גדר המכוסה מגוון מיני מטפסים
יכולה לפרוח בצבעים שונים במהלך כל השנה .בקיץ
פורחים אורנית לוהבת (מטפס המוסכים) בכתום ואלמון
הודי באדום נהדר .פודרית ורודה מקדימה לפרוח באביב
וכך גם טרכלוספרמון יסמיני פורח בלבן וריחו מתקתק.
הרדנברגיה תלתנית פורחת בסגול החל מסוף החורף.
הויסטריה פורחת באשכולות סגולים באביב ויש עוד רבים
אחרים.
אדום ועגול הפרי של החבושית

והויסטריה ופורחת שוב...

לצוד עם ילדים אוצרות בגינה – האביב היא העונה בה
ניתן להסתובב ללא חשש עם ילדים בגינה ובשדות.
תקופת הבוץ תמה ואין צורך להכניס בסיום סיור את הילד
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