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ביקור באחוזת הקבר של דוד בן גוריון
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הכרות עם ינבוט
)Prosopis alba

שלום רב,

לבן

(פרוזופיס

אות ראשונה על הדשא
בתאריך  1לדצמבר  1793נפטר דוד בן גוריון (-1881
 .)1793האיש שהכריז על הקמתה של מדינת ישראל
והיה ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון ,היה איש רב
פעלים שקרא לצעירים ללכת בעקבותיו אל הנגב .לא
כאן בילה את מרבית חייו ,אך בשל התקופה הקצרה
נחרת בזיכרון הציבורי כמו שנאה דורש ונאה מקיים,
כמנהיג הקורא "אחרי" .מחזונו של בן גוריון על יישוב
הנגב לא נותר הרבה ,מספר עיירות ,יישובים חקלאיים
ובעיקר נופים מדהימים וצחיחים .ואולי לא נותר לנו אלא
לברך על שלא הוגשם החלום ,והיופי הפראי נשאר
בבתוליותו.
בעקבות דוד בן גוריון וחזונו נדרים לארץ השמש הנצחית
ונבקר בקברו שבשדה בוקר ,נערוך הכרות עם הינבוט
הלבן ,ועם ילדים נקים גן קקטוסים קטנטן.
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ביקור באחוזת הקבר של דוד בן גוריון – אחוזת הקבר
בה שוכן קברם של פולה ודוד היא גן כמו טבעי המעוצב
כשביל טיול בערוץ נחל אכזב מדברי .הנחל חוצב את דרכו
בסלע ומוביל אל הקבר הצופה לנוף מדהים ומשם במסלול
מעגלי מוצא את דרכו לנקודת ההתחלה .את הערוץ מלווה
צמחיה עשירה של עצים ושיחים .זוהי פנינה ירוקה מגוננת
להפליא מקום להליכה והרהורים .החורף היא העונה
המתאימה לביקור במקום ,שכן האתר חף כמעט לחלוטין
מצל .

אדם .בשנות הארבעים של המאה הקודמת אף הכינו ממנה
משקה משכר ע"י התססה .עצתו של הינבוט חזקה וקשה
ובשל כך היא משמשת לייצור
דלתות ,לוחות לציפוי רצפות ,ולייצור חביות יין .בארץ מניחים
כוורנים את כוורותיהם ליד עצי הינבוט פריחתו משמשת
לדבורים לצוף.

הדרך לקבר נמשכת כעשר דקות והיא מעוטרת בברושים
תמירים ,עצי ינבוט רחבי צמרת וצמחי דגן הנעים ברוח .כמו
כן נטועים בגן עצי זית ,קליסטמון אלת מסטיק ויש אפילו
מדשאה גדולה .הצמחים נבחרו בקפידה והם עמידים
לחום ,ליובש ולקשיים המזומנים להם במדבר .חלקת
הקבר של דוד ופולה בן גוריון היא גולת הכותרת של הגן.
שני קברים צנועים עליהם מונחות אבנים סימן למבקרים
הרבים הפוקדים את המקום .על הקברים מצלים ארבעה
עצי פלפלון בכות ,שמוטי ענפים .הקברים שוכנים בקצה
מצוק תלול ,המשקיף על הנוף המרהיב של בקעת צין
ורמת עבדת.

גינה לגדולים ,גן הקקטוסים בחולון

להקים גינת קקטוסים קטנטנה עם ילדים – פעילות זו
מאפשרת לשוחח עם ילדים על התאמתם של צמחים
(קקטוסים) לסביבה חמה ונטולת גשמים (למדבר) .ניתן
לשוחח איתם גם על המגוון הגדול של צורות הקיום של
הצמחים .
מה צריך? עציץ גדול ולא עמוק או קערה או כל כלי קיבול
אחר (יש להקפיד כי בתחתית המיכל יהיה חור לניקוז מי
ההשקיה העודפים) ,שברי חרס (מעציץ שנשבר) ,חול,
קומפוסט ,קקטוסים וצמחים בשרניים (סוקולנטים) שנקנו
במשתלה .
ינבוט לבן באחוזת קבר בן גוריון

הכרות עם ינבוט לבן (פרוזופיס אלבה Prosopis
 – )albaהינבוט שייך למשפחת השיטיים וכמו השיטה גם
לו עלים מנוצים ונוף דמוי סוכך .זהו עץ שגובהו יכול להגיע
ל 12-8 -מטר ,וקוטרו ל 22-12 -מטר .מוצאו של הינבוט
הלבן מאזורים יובשניים בדרום אמריקה ,והוא ניטע בדרום-
מערב ארה"ב ,מרוקו ,סודן ,פקיסטן והודו למטרות נוי,
כשדרות בצידי דרכים וכמשבר רוח .בארץ הוא עץ ותיק
המסוגל לשרוד בתנאים קשים וביובש ממושך .שותלים
אותו בעיקר בשפלת החוף ובאזורים חמים .קק"ל עשתה בו
שימוש נרחב בדרום הארץ בגלל שנופו דומה לנוף השיטים
המקומיות .הוא גדל בכל סוגי הקרקעות כולל מלוחות
וגיריות.

שמים את שברי החרס בתחתית המיכל ומכסים בחול -זוהי
השכבה המנקזת של העציץ המבטיחה שהקקטוסים לא
יקבלו עודף מים הגורמים לריקבון .מערבבים מעט חול עם
הקומפוסט ,ושותלים את הקקטוסים באדמה (זהירות עם
הקוצים) .צריך לוודא כי יש מספיק אדמה מסביב לשורשים.
משקים את הצמחים בעדינות ,מניחים את "הגינה הקטנה"
על אדן החלון וממתינים שתתחיל לצמוח .את "הגינה"
משקים רק כשהאדמה יבשה .

הפירות של ינבוט לבן הם תרמילים באורך  22ס"מ והם
אכילים ,בדומה לפירות של חרוב מצוי .הפירות מכילים
אחוז גבוה של סוכר וניתן לטחון אותם לאבקה אשר ניתן
להשתמש בה כמזון לבע"ח או אף להכנת מאכלים לבני
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