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 ל"קפיצה קטנה לחו -גני הברון 

במשפחת רוטשילד  -רמת הנדיב, ביקור בגני הזיכרון
היו כידוע כמה ברונים אבל רק אחד מהם כונה השם 

מי , "הנדיב הידוע", זהו בנימין אדמונד רוטשילד". הברון"
מזל גדול . שתמך רבות בישוב היהודי בארץ ישראל

שהברון רצה להיקבר סמוך למושבות בהן תמך שכן  

בזכותו נשאר ליד זיכרון יעקוב שטח פתוח עשיר 
דונם הוא אחוזת הקבר  70 –שגודלו כ , הגן. בצמחיה

והוא מוקף פארק טבע רחב , שלו ושל אשתו אדלייד
 . ידיים

הם מטופחים , ל"גני הברון הם קפיצה קטנה לחו
שבשוליהם , יש דשאים רחבי ידיים. ומטופלים להפליא

המקום נפלא להליכה . פרחים ססגוניים ועצים נותני צל

המקום  שבון שאין זהקחו בח, רגועה ולשאיפת אוויר צח
להשתולל עם הילדים או לשייט , לערוך פיקניקים

בין  652הגנים נמצאים ממערב לכביש . בגלגליות
וכן ' ה-'ימים א: שעות פתיחה. בנימינה לזיכרון יעקוב

 

 

 

 ,שלום רב

" הגנן הביתי עוזב את אוגוסט הוא בדרך כלל הזמן שבו 

אמנם במשך כל . גינת הפלאים שלו ונוסע לחופשה

, השנה חזר והכריז בתוקף שהשנה לא יסע לשום מקום

לא משוגע , הגנן, שגינה כזו עולה על כל מעון קיץ ושהוא

או מטומטם כל כך עד כדי כך שיתייגע ברכבת אל איזה 

ף נמלט א, כאשר מגיע עת הקיץ, אף על פי כן. חור נידח

או , או משום שהתעורר בו יצר הנוודות, הוא מן העיר

, ואולם הוא נוסע בלב כבד. בגלל השכנים שלא ירכלו

אך לא לפני שמצא . מלא חרדה ודאגה לגינתו הקטנה

שבידיו הוא מוכן להפקיד , איזה חבר או קרוב משפחה

 ".לאותה תקופה את גינתו החביבה

שיצא " נןשנת הג"אפק בספרו הנפלא 'כך כתב קארל צ

בעקבות . לאחרונה לאור בתרגום עברי בהוצאת בבל

בישראל הלא " בהא הידיעה"פק נבקר בגן 'הגנן של צא

נלמד כיצד משאירים את , הם גני הזיכרון ברמת הנדיב

העציצים ללא טיפול בתקופת החופש ועם ילדים נצטרף 

  .לגינה קהילתית

 ,שלכם

 ענת 

 

 www.madmony.co.il  :אתר אינטרנט

 Anat@Madmony.co.il  :דואר אלקטרוני
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 8:00-14:00שישי וערבי חג  8:00-16:00שבתות וחגים 
 האתר של פארק רמת הנדיב 

http://www.ramat-hanadiv.org.il/ 

 

 
 ???ישרדו את החופשה

כפי  – עציצים ללא טיפול גם בתקופת החופשה

הגנן המסור מתקשה לעזוב את גינתו , אפק'שכתב צ
שכן איכה ישרדו את הימים , וצמחיו בתקופת החופשה

, בייבי סיטר לצמחים לא תמיד בנמצא? החמים בלעדיו
ניתן לגדל ( 1: עומדות בפני הגנן אפשרויות מספרלכן 

קקטוסים למשל . בעציצים צמחים חסכוניים במים

( 2.  יכולים להחזיק מעמד שבוע ואף יותר ללא השקיה
אפשר להתקין לעציצים מערכת של טפטפות עם 

מערכת כזו מצוינת לכל ימות השנה . מחשב השקיה
היא אין . במידה ויש לכם מצבור עציצים במרפסת

 .מתאימה להשקיית עציץ בודד בסלון

עציצים קטנים ניתן להעמיד בקעריות עמוקות ) 3 
אם . ההשקיה תהיה תחתית ותספיק לשבוע. מלאות מים

יש לקדוח : העציץ גדול ניתן להכין את המתקן הבא
שניים או שלשה חורים בפקק של ( מ"מ 5-6)במקדח 

מלא את הבקבוק יש ל. בקבוק פלסטיק של ליטר וחצי

להפוך אותו ולנעוץ באדמת , מים לסגור עם הפקק
כך יעברו המים לאיטם מהבקבוק אל אדמת , העציץ

כדאי לבדוק לפני הנסיעה באיזה קצב מטפטפים . העציץ
.  המים ובהתאם לכך לקבוע את מספר החורים בפקק

 !!!חופשה נעימה

 תחילתו של הגינון הקהילתי – ילדים בגינה קהילתית

. באנגליה שלאחר המהפכה התעשייתית, 19-במאה ה

בתקופה זו הגיעו איכרים רבים מן הכפר אל העיר כדי 
הם מצאו שכר . למצוא תעסוקה במפעלים שהוקמו

מה שהביא , וכן תנאי תעסוקה ומחיה מחפירים, זעום
התחכמו . אותם להשלמת הכנסה בדרכים לא חוקיות

 להם פרנסי העיר לונדון ועשירייה וחילקו לאלה שזה

החלקות שעובדו . מקרוב באו חלקות קטנות בשולי העיר

תיעלו אגרסיות סמויות והפכו לאתר של , ספקו מזון
מכאן התגלגל הגינון הקהילתי עד לימינו . מפגש חברתי

והוא צץ ומופיע בעיקר בתקופות של קשיים כלכליים 
 .ומצוקה

גינה קהילתית היא מקום מפגש אשר בו אנשים בגילים 
להתיידד , שונה זוכים להכיר את שכניהםשונים ורקע 

זהו מקום נפלא לשהות עם ילדים . אתם ולעבוד יחד

. פירות וכן צמחי תבלין ופרחים ,ירקותבו ניתן לגדל ש
כיום צצות גינות קהילתיות חדשות לבקרים באתרים 

העיר המובילה היא כמובן ירושלים . שונים ברחבי הארץ
למצוא  ביניכם יוכלוהירושלמים ש(. ?מצוקה כבר אמרנו)

 : מגוריהםבלינק הבא את הגינה הקרובה למקום 

http://sustainable-
jerusalem.org/coalition/ginot/map.html  
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