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4 7  - כן   נים תו י י נ ע  

  שלום רב 1

 ביקור בפארק נחל גרר )פארק שרשרת( 1

  ?גנת ירק אורגנית, איך מתחילים 2

 אות ראשונה על הדשא 2

  
 וגם הנגב עוד יהיה פורח...

פארק נחל  – שרשרת(ביקור בפארק נחל גרר )פארק 
המחבר בין באר שבע  52גרר שוכן בנגב המערבי על כביש 

לנתיבות, הכניסה אפשרית רק לבאים מצפון מכיוון נתיבות. 
יש בפארק פריחות נהדרות, חניונים, מתקני משחק לילדים, 

דרך נוף נהדרת ועיקר העיקרים הוא כמעט אינו מתויר. רוצו 
  .תעכשיו, לראות את תחילת הפריחה של הכלניו

העצים נטעו בשנות החמישים של המאה הקודמת רובם 
איקליפטוסים אבל יש גם עצי אשל, זית וחרוב. המטרה 

שורשי  -העיקרית של הנטיעות הייתה לייצב את הקרקע 

העצים שומרים על הקרקע לבל תסחף. ניתן לראות לאורך 
נחל גרר את מדרגות האבן השומרות על הערוצים מפני 

רקע. בנחל מספר נקודות נביעה של מים סחיפה ואיבוד ק
מליחים המשמשים להשקיית עדרי צאן ולרווית צימאונן של 

חיות הבר כמו צבועים, תנים, קרקלים ודרבנים. בפארק 
שתי דרכי נוף אחת העוברת לאורך נחל גרר והשנייה 

החוצה את אפיק הנחל. אפשר לנסוע בהן ברכב אבל 
 הליכה ברגל היא אופציה נעימה

   

 

 

 

 

 שלום רב,

 

ינואר הוא התחלה. זהו החודש הראשון בלוח השנה 
הגרגוריאני. הוא נקרא על שם האל הרומאי יאנוס, שהוא 

אל השערים, ההתחלות והסיומים. האל מתואר כבעל 

שני פנים שאחד מהם מביט לעבר והאחר צופה אל 
העתיד. מה צופנת לנו השנה החדשה? האם נוכל להיות 

רתית תישא פרי או שמא  אופטימיים והמחאה החב
הפנסיה שלנו תמשיך ותכורסם ועמלות הבנקים ירקיעו 

 ?שחקים

בעקבות ההתחלות נצפה בתחילת פריחת הכלניות 

בפארק נחל גרר, נקים גינת ירק אורגנית  ועם ילדים 
 . "נצייר" את האות הראשונה של שמם על הדשא

 

 שלכם,

 ענת 

 

 www.madmony.co.il  אתר אינטרנט:

 Anat@Madmony.co.il  דואר אלקטרוני:
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 חסה במסה       גדל פלפלל

להקים גינת ירק  –  ? גנת ירק אורגנית, איך מתחילים

זה רעיון נהדר, אך הקמת גינת ירק אורגנית היא רעיון 
מופלא. גם גינת ירק קטנה יכולה לספק אחוז גדול 

מהירקות והתבלינים לצריכה ביתית. והירקות טריים, נקיים, 
וטעימים, שלא לדבר על החיסכון בכסף. אפשר זמינים 

כמובן גם בעציצים ובאדניות. כדאי תמיד להתחיל בקטן, 

מספר שתילים מכל ירק, לראות איך הם גדלים 
ומתפתחים. לבדוק אילו צמחים קל לגדל ולאט לאט 

  .להתאים את הגינה לצרכים המשפחתיים

שעות  6צריך לבחור שטח עם שמש ישירה של לפחות 

ם. הכנת הקרקע חשובה מאוד. צריך לאוורר את ביו
הקרקע על ידי עידור. יש להפוך את שכבר הקרקע 

ס"מ. לאחר העידור מפזרים קומפוסט  04לפחות  -העליונה 
ומצניעים אותו באדמה. הקומפוסט מאפשר לנו להימנע 

 .מפיזור דשן ומבטיח גידול מוצלח של השתילים

שימוש בשתילים יכול זול יותר כמובן לקנות זרעים, אבל 
לקצר את תקופת קבלת היבול. כדאי לשתול גידולים 

שמצליחים יפה בכל מקום כמו פטרוזיליה, כוסברה וחסה 
למיניה. לא מומלץ לשתול ירקות שורש שהם בעייתיים יותר 

לגידול. אם מעוניינים בגידול ירקות לצריכה ביתית חשוב 
יה לנו שבועיים, כך שתה -לשתול במרווחים של שבוע

אספקת ירקות שוטפת לאורך זמן )אנחנו לא מעוניינים ב 
ק"ג עגבניות, שיבשילו באותו  2 -ק"ג של מלפפונים ו 04

 .)זמן

 
 

מה יכול להיות נהדר יותר  – אות ראשונה על הדשא
מאשר לערוך לילדים הכרות עם האות הראשונה של שמם, 

של דגני בוקר,  ועוד על הדשא? לשם כך דרושים: קופסא
  .(מספריים ומספר אבנים )לא גדולות

הילדים מציירים את האות הראשונה של שמם על הצד 
החלק של הקרטון  )יש להקפיד שהאות תהיה עבה 

ושמנמנה(. לאחר מכן גוזרים את האות מן הקרטון )אפשר 

לעזור להם(. את האות הגזורה שמים על הדשא בגינה. 
מש ישירה במשך כל היום, צריך למצוא אזור בו יש ש

והדשא ירוק ובוהק. את האבנים שמים על האות כדי שלא 
תזוז במשך כשבוע. כאשר מוציאים את הקרטון לאחר 

כשבוע רואים שהדשא הפך צהוב בצורה של האות. ניתן 
לנסות שנית עם קרטונים בכל מיני צורות. נסו לחשוב מה 

יקרה כאשר תשאירו את השטח חשוף במשך שבוע? 

  .השינוי אינו קבוע, הדשא יהפוך ירוק בשנית
הצבע הירוק של עלי הצמחים נקרא כלורופיל. הוא "תופס" 

את קרני השמש ומייצר מזון שגורם לצמחים לגדול. צמחים 
זקוקים לאור כדי שהכלורופיל ייווצר. כאשר אין אור הצמח 

מפסיק לייצר את הפיגמנט הירוק, והעלים הופכים לצהובים. 
צמח באור, הפיגמנט נוצר והעלים הופכים ירוקים כאשר ה

  .שוב
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