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  שלום רב 1

 ביקור בשדרות רוטשילד 1

וביםלגדל ורדים צה 2      

 ילדים מבלים עם חרקים בגינה 2

 
 לפני

בשביל מה צריך קניון ממוזג  –ביקור בשדרות רוטשילד 
אם יש את שדרות רוטשילד? תענוג להלך או לשבת תחת 

עצי הפיקוס אדירי הגזע, המצלים ביום קיץ חם. זהו למעשה 
דונם עם עצים, דשאים, בריכת צמחי מים וגם  52גן ששטחו 

נת משחקים לילדים. השדרות נחנכו כשהוקמה אחוזת פי
בית. המתיישבים, שלא רצו לבנות את בתיהם בוואדי, 

שחצה את השכונה ממזרח למערב, החליטו להפוך אותו 
לשדרה רחבה. הנטיעות שנקראו על שם הברון רוטשילד 

והעץ העיקרי היה פיקוס  9191החלו בט"ו בשבט בשנת 

  .השדרות

היא הקיץ. נעימות וקרירות כפי  העונה של השדרות

שמנפיקים הפיקוסים לא תמצאו באף מתחם ממוזג, זוהי 
התקופה לראות ולהראות. אך גם לחורף איכות מיוחדת 

משלו, עלי פיקוס העפים ברוח מקנים לשדרה בעונה הקרה 
 .מגע אירופאי

 

 

 

 

 ,שלום רב

חופש הוא מושג מופשט המתאר העדר אילוצים 
ואפשרויות פעולה לא מוגבלות. הוא נוגע בתחומים רבים 

בחיי האדם, אחד מהם הוא החופש החברתי המהווה 
ים של חופש אנושי ערך יסוד בחברות רבות. סוגים מסוימ

מעוגנים בתשתיות החוקיות של מדינות רבות בעולם 
ומהוות חלק מזכויות אזרח בסיסיות. בישראל מתקיים דה 

יורה חופש הביטוי, חופש ההתארגנות וגם החופש הגדול 

 ואיתו חוזרת המחאה החברתית... 

בעקבות החופש והמחאה נסייר בשדרות רוטשילד, נגדל 
המסמלים את החופש ועם ילדים  בגינה ורדים צהובים

 . נתבונן בחרקים בגינה

 שלכם,

 ענת 

 

 www.madmony.co.il  אתר אינטרנט:

 Anat@Madmony.co.il  דואר אלקטרוני:

 

 

 

5המשך בעמוד   

http://www.madmony.co.il/
mailto:Anat@Madmony.co.il


גינה ויער   2     

 

 

 

 

 

 
 ....אחרי

ורדים צהובים מסמלים חופש.  – לגדל ורדים צהובים
 Rosa ecae, Rosa) מזרח התיכוןהורד הצהוב גדל בר ב

foetida, Rosa hemisphaerica),  והוא בעל מראה משובב
והפך  91 -נפש אך נטול ריח. הוא תורבת במהלך המאה ה

פופולארי מאוד באירופה. בישראל גדלים שלשה מינים של 

  ..לבנים –ורדי בר, כולם עם עלי כותרת ורדרדים 

ת שיר עם מסורתי הורד הצהוב נתפס כסמל לחופש בעקבו

 The Yellow Rose of Texas– שהוא למעשה שיר אהבה
ווסט שעזרה בקרב של  D המספר על אישה בשם אמילי

  .סאן ג'קינטו במהלך מלחמת העצמאות של טקסס
 

There's a yellow rose in Texas, that I am going to see, 

No other darky [sic] knows her, no darky only me 

She cryed [sic] so when I left her it like to broke my heart, 

And if I ever find her, we nevermore will part. 

מינים של ורדים  91כיום קיימים בישראל למכירה מעל 

צהובים השייכים לקבוצות  שונות של ורדים )מטפסים, 
צמחי כיסוי, פלוריבונדות וכלאי תה(. אחד המוצלחים 

הם הוא זן כלאי תה הקרוי פרידום, צמח חסון שופע שב
 9.2-1.1בריאות בעל צבע צהוב עמוק. המגיע לגובה של  

 -מטר. הוא פורח רוב השנה במספר גלי פריחה והוא בעל כ

עלי כותרת. בניגוד לקרובי הבר שלו הוא ריחני להפליא,  01
 .והוא מצוין כפרח קטיף

   
Rosa hemisphaeri                    הצהוב של טקסס הוורד

 

בתקופת החופש לא   –ילדים מבלים עם חרקים בגינה 

רק הילדים מתרוצצים חסרי מעש. יש המוני חרקים 
גינות, רובם אגב כמונו מעדיפים את מקומות המסתובבים ב

  .המסתור והצל

מה דרוש לפעילות? קופסת גבינה נקייה, זכוכית מגדלת, 

אדמה, חלוקי אבן, עפרון, צבעים, דף נייר, את קטנה 
  .לחפירה, חרקים מהגינה

הכינו את קופסת החרקים, שימו מעט אדמה וחלוקי אבן 

בגינה, הם אוהבים  בקופסה. עזרו לילדים למצוא חרקים
להימצא במקומות קרירים. הזיזו בזהירות אבנים ובחנו את 

חיקם של הפרחים והעלים. ניתן לאסוף את החרקים בעזרת 
לא בידיים!!! שימו אותם במיכלי הפלסטיק, אבל -פיסת נייר

השתדלו לא לערבב מינים שונים, כדי שלא יטרפו אחד את 
  .השני

כמה רגלים יש להם?  מהו  בחנו אותם עם זכוכית מגדלת.
צבעם? כיצד נראים ה"פנים" שלהם? איך הם מגנים על 

עצמם? ניתן לצייר תמונה גדולה של החרקים ולכתוב את 

השם והתאריך על הציור. לאחר מכן החזירו את החרקים 
 .למקום בו נמצאו

 
 זהירות חרקים

 

 
     

 1המשך מעמוד 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/f6/YellowRoseOfTexas1858.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Insect_collage.png

