
גינה ויער   1     

 גינה ויער
Volume 1, Issue 52 August  2012  אוגוסט  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 2  - כן   נים תו י י נ ע  

  שלום רב 1

 לטייל בגן בוני החומה 1

     ? מה עושות הברוגמנסיות בלילות 2

 ילדים מבלים עם חרקים בגינה 2

 
 ראמאדן ברובע המוסלמי בירושלים

בחודש הרמאדן ירושלים היא  –לטייל בגן בוני החומה 
נות ולהרהורים. גן "המקום" וגן בוני החומה מומלץ להתבונ

הבונים מצוי למרגלות חומת העיר העתיקה בין שער יפו 
לשער ציון. הגן משתרע על שטח של כשמונה דונם ויש בו 

שרידים של החומות מתקופות שונות, החל מחומת חזקיהו 

שנבנתה בתקופת בית ראשון וכלה בתקופה העותמאנית. 
כדאי אפשר ערוך סיור קצרצר בשבילי הגן ואבל בעיקר 

 .לשבת ולהתבונן

למרגלות הגן נפרש גיא בן הינום המוזכר בתנ"ך. הגיא, 

פתחו של הגהנום, הוא מקום התופת שבו העלו תושבי 
ירושלים הקדמונים את ילדיהם קרבנות למולך והוא חלק 

 

 

 

 

 שלום רב,

הוא החודש התשיעי בלוח השנה رمضان חודש הרמדאן 
הקרוב ر م ض המוסלמי. מקור שמו בשורש הערבי: 

למילה העברית רמץ, שמשמעה חום לוהט. נראה 
שקדמה לאסלאם כשהיו מעברים את השנה  השבתקופ

החודש הזה חל בשיא הקיץ. כיום החודש יכול לחול בכל 
עונות השנה בחודש הרמדאן מקיימים את הצום השנתי, 

הנמשך לאורך כל שעות האור. הצום הוא אחת מחמש 

המצוות היסוד של האסלאם. לפי המסורת בחודש זה 
  .הורד לראשונה הקוראן אל מוחמד

המוסלמים זהו חודש של התבוננות פנימית,  בעיני

התקרבות לאל, צניעות ואיפוק, כפרה על עוונות ועשיית 

עיד  -מעשי חסד. בסיום חודש הרמדאן חל חג ששמו 
פיטר "חג הפסקת הצום", אשר נחגג במשך שלושה -אל

  .ימים

בעקבות הרמאדן, שחל השנה בחודש אוגוסט, נבקר בגן 

גיא בן הינום מקום נפלא הבונים שלמרגלותיו נפרש 
להתבוננות פנימית ולמחשבה. נגדל בגינה ברוגמנסיה, 

צמח קסום הנפתח רק בשעות הלילה ועם ילדים נכין 
 . גלידה מזינה בקלי קלות –מטעם 

 שלכם,

 ענת 
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מגן לאומי "סובב חומות ירושלים" ומשביל ירושלים. סכר 
ריכה קדום שנבנה בתוך הגיא יצר בחלקו הצפוני ב

מלאכותית. הבריכה נקראת "בריכת הסולטאן" על שם 
. מעל 61 -הסולטאן סולימאן ששיפץ אץ הבריכה במאה ה

בריכת הסולטאן נראים גגותיה האדומים של שכונת ימין 
 61-משה. השכונה נוסדה בשנות התשעים של המאה ה

נקראת על שם משה מונטיפיורי. משמאלה משכנות 
מחוץ לחומות ירושלים. שכונה שאננים, השכונה הראשונה 

ביוזמת משה מונטיפיורי, מנדבת  6611זו הוקמה בשנת 

הגביר יהודה טורא. טחנת הרוח שהייתה לסמלה של 
. משמאל למשכנות 6681השכונה נבנתה כבר בשנת 

שאננים מרכז מורשת בגין, ומעליו הכנסייה הסקוטית סט. 
ון . משמאל מלון הר צי6121אנדרוז אשר נבנתה בשנת 

  .ומאחוריו שכונת אבו תור

 

 

הברוגמנסיות  – ? מה עושות הברוגמנסיות בלילות
שופר המלאכים( ואכן ) 'Angel's Trumpet' מכונות באנגלית

יש בהם מן השמימי. הברוגמנסיה היא שיח גבוה או עץ 
קטן עם פרחים ענקיים המשתלשלים כלפי מטה ומפיצים 

ריח משכר בלילות. מגוון הזנים הוא גדול והן מצויות במגוון 
, שמוצאה צבעים: לבן, צהוב, ורוד וכתום. הברוגמנסיה

מאמריקה הטרופית, מחבבת מזג אוויר קריר אך רגישה 

לקור. הברוגמנסיה יכולה גדול בעציץ או באדמה, המקום 
האידיאלי עבורה הוא צל חלקי כשהיא מוגנת מקרינת 

שמש עזה. בארץ היא תצליח הן  בהרים והן במישור החוף. 
הטיפול האופטימאלי כולל השקיה מרובה בעיקר בקיץ, וכן 

שון. הפריחה המשמעותית מתרחשת בעיקר בסתיו די
  .ובאביב, הקיץ והחורף אינם מיטיבים איתה

כדאי לזכור שהברוגמנסיה, כמו צמחי נוי אחרים, היא צמח 
 .רעיל, לא מומלץ לבלוע חלקים שונים מהצמח...

   
 פינק' xברוגמנסיה 'אינסיגניס 

 

אין כמו גלידה   – הכנת גלידה ביתית מזינה עם ילדים

איכותית להפגת השרב במיוחד בשעות הערב. עם גלידה 
ביתית התענוג מתוק שבעתיים. גם אם אין לכם מכונת 

  .גלידה המתכון פשוט וקל וההצלחה מובטחת

 

ט לבן, מכל סוג שהוא, עם מערבבים בקערה גביע יוגור

מספר כפות של פריגת קפוא )טעם מנגו הוא בחירה 
מצוינת(. מידת המתיקות של הגלידה תלויה במספר כפות 

התרכיז שמוספים ליוגורט. לאחר שמערבבים מכניסים 
למקפיא. לאחר  כחצי שעה מוציאים ומערבבים שנית. 

יתן פעמים. בפעם האחרונה נ 8 – 4 -חוזרים על התהליך כ
 .להקפיא בכוסיות מיוחדות ולהוסיף חתיכות פרי, בתיאבון
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