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 הצמחיה כרקע

גן הפסלים מממוקם בין  – סיור לגן הפסלים בחיפה
שדרות הציונות לרח' שניים בנובמבר )בסמוך לכניסה 

 .0088-00088המרכזית לגן בהאים(, והוא פתוח בין השעות 

על ידי הפסלת אורסולה מלבין  0791הגן הוקם בשנת 

ידיה.  , בגן פזורים פסלים מעשי78-שגילה כיום עבר את ה 

הגיעה אורסולה לארץ כתיירת והתאהבה  0711בשנת 
בנופים ובאנשים. היא רכשה בית בעין הוד והתיישבה 

במקום, כשהיא מחלקת את זמנה, בין עין הוד, לבין ביתה 
שבשוויץ. את כל עבודת הגן עשתה אורסולה בעצמה 

ומכספה. החל בתכנון, בהכנת התשתיות, בהובלת הפסלים 
גן. הפסלים רובם דמויות נשים, גברים מחו"ל והצבתם ב

ובעיקר ילדים בגודל טבעי ובתנועה, מתארים סצנות מחיי 
היום יום0 משחק מטקות, נגן גיטרה, אם מלבישה את ילדה. 

פסלי  97 -הצמחייה היא מינורית ואינה גונבת את ההצגה מ

ברונזה המוצגים בו. זהו מקום נהדר להסתובב עם הכלב, 
סתם לשבת על ספסל ולקרוא ספר. לערוך פיקניק או 

המקום יפה ורומנטי במשך כל עונות השנה ונעים אף בעונת 
  .הקיץ

 

 

 

 שלום רב,

 "במרץ מציינים בעולם את "יום האשה הבינלאומי 0 -ב
(International Women's Day).  הרעיון החל להתגבש

עם תחילת מהפכה  07 -לקראת סוף המאה ה

התעשייתית, כשהחלה המחאה נגד תנאי העבודה 
הקשים. נשים שעבדו במתפרות ובבתי המלאכה 

יורק פתחו בשביתה בשל תנאי העסקתן. -לטקסטיל בניו
החלו לציין יום זה ברחבי העולם, ובשנת  0700בשנת 

אימץ האו"ם את ההחלטה בדבר כינונו של יום  0799

  .ישה ולשלום עולמיהמוקדש לציון זכויות הא

חגיגת יום האישה הבין לאומי היא ההכרה בכך שקידום 
השלום והחברה כרוכים בהשתתפות פעילה ובשוויון של 

נשים, ובהכרה בתרומתן של נשים לשלום ולביטחון 

העולמיים. בישראל אנחנו רחוקים מכך שנות אור, שכן 
פחות משכרם של גברים  18%שכרן של נשים עומד על 

בלבד...יש לנו לאן  %98חברות הכנסת עומד על  ומספר
 .לשאוף

בעקבות יום האשה הבינלאומי, נבקר בגן הפסלים 
בחיפה, הגן הראשון בעולם המוקדש ליצירותיה של  

אשה יחידה, נגדל בגינה את השושנה הלא הוא השושן 
 . הצחור ועם אבא נשחק בגינה במשחק הזיכרון

 שלכם,

 ענת 

 

 www.madmony.co.il  אתר אינטרנט0

 Anat@Madmony.co.il  דואר אלקטרוני0
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פרטים נוספים על הפסלת והפסלים תוכלו למצוא באתר 
 sculpture.com-http://www.malbinהאינטרנט 

 

 
 נעים, מקסים ורגוע

 שושן צחור –  בגינה בעקבות השושנה

 (Lilium candidum),  הוא צמח בר נדיר הגדל בישראל. הוא
חים לבנים גדולים שייך למשפחת השושניים ויש לו פר

ויפים. יש המזהים את השושן הצחור כשושנה המוזכרת 
בָּנֹות".  ִָּתי בֵּין הַׁ י עְּ חֹוִחים, כֵּן רַׁ נָּה בֵּין הַׁ בשיר השירים "כְּׁשֹוׁשַׁ

במנורת שבעת הקנים של בית המקדש עוצבו הקנים של 
הנרות בצורת שושן צחור )בתרגום אונקלוס לספר שמות 

נורה למילה שושנה(. עבור תורגמו "פרחיה" של המ
הנוצרים מסמל השושן הצחור את בתוליה של מרים אם 

ציורים רבים שנעשו בידי  ."Madonna Lily" ישו והוא מכונה

אמנים אירופאיים, מתארים את מרים עם פרח השושן 
  .הצחור

קיימים מאות זנים של שושן, רובם קלים לגידול, אך 
ות הפרחים מאשר למרבה הצער רואים אותו יותר בחנוי

בגנים. את הבצל ניתן לשתול מספטמבר עד דצמבר. 
הצמח אינו מתאים לגידול לגידול בעציץ, הוא גדל 

בקרקעות שונות ובתנאי אקלים מגוונים. מצליח יפה בצל 
חלקי, אך גם בשמש. בפריחה המתחילה במאי נמשכת 

 .כארבעה שבועות

   
 שושן מלשון שש

 
קליל מתאים לכל משחק  – משחק זיכרון בגינה עם אבא

עונות השנה, אפשר בגינה ואפשר גם בשדה. צריך שולחן או 
  .ספסל וכן מגבת או מפה קטנה

פריטים. זה יכול להיות  5מבקשים מהילדים לאסוף מהגן 
אצטרובל, פרח עלה או כל פריט אחר. שמים את הפריטים 

על השולחן ומשוחחים עליהם, לאיזה צמח הם שייכים? 
תבונן בצורות ולהריח. צריך לתת להם מעודדים אותם לה

מספר דקות כדי לזכור את הפריטים שמצאו. לאחר מכן 

מכסים את הפריטים עם מפה קטנה למשך מספר דקות 
ושואלים שאלות על הפריטים המכוסים כדי לבחון את 

הזיכרון שלהם. בסופו של המשחק מסירים את המפה 
  .ובודקים אם זכרו את כולם

תחיל בחמישה פריטים, במידה והילדים אפשר, כמובן, לה
נוחלים הצלחה ניתן לחזור על המשחק עם מספר גדול יותר 

 .של פריטים

 

 
 אצטרובלים בגינה  

 

 

 
     

 1המשך מעמוד 

http://www.malbin-sculpture.com/
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Lily-SOD.JPG
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Lily-SOD.JPG
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Lily-SOD.JPG
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Lily-SOD.JPG
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Lily-SOD.JPG

