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 ת, ערבים, סיפורים, משחקים ועוד.פעולו

 הנחיה כרטיסי :1 נספח

 

 קרוזו רובינזון : 1 כרטיס
ה, השכל – הכללי בעולם פריחה של ופהתק היתה ,הספר נכתב שבה התקופה

 על לגבור האנושות של בכוחה ותקווה אמונה מלאי היו אנשים .ועוד מדע ,תרבות
 ,הספרות פרחו בה התקופה זו .והרמוני מושלם עולם ולקיים ,המכשולים כל

 מלחמת פרצה מכן לאחר מעטות שנים .באירופה בעיקר ,והמוזיקה התיאטרון
 .הזה האופטימיות מבלון 'האויר את יאההוצ'ו ,הראשונה העולם

 שם וחי ,בודד לאי והגיע שניצל אדם על אמתי סיפור התפרסם ,תקווה של זה בזמן
 .כחיה ומתנהג נראה והוא ,מדעתו שיצא התברר ,כשנמצא .לבדו שנים עשרות
 העלילה את ולהציג ,הסיפור את 'לתקן' רצה ,'קרוזו רובינזון' את שכתב הסופר
 הצליח ושם ,בודד לאי שהגיע אדם תיאר הוא ,ובכוחו באדם שמאמין כמי – אחרת
 התנאים כל עם 'קטן עולם' לו להקים ,למחייתו לדאוג – והרמוני חדש עולם ליצור

 לו וקרא היליד את אימץ רובינזון .האי מילידי לאחד להתחבר ואפילו ,הדרושים
(. המעשה ימי ששת ושל חדשה בריאה של ,סמלית משמעות לכך ש)י 'ששת' בשם

 עשה – ובעיקר ,ומזלג בסכין לאכול אותו חינך ,אותיות אותו לימד קרוזו רובינזון
 ...תרבותי אותו
 כבר הוא זמן כמה לדעת מנת על ,העץ על סימן קרוזו רובינזון סימן ,יום בכל
 .באי

 הרפתקאותיו את וכתב ,הישוב מן כאדם לחיות חזר – האי מן כשחולץ ,לבסוף
 .מהם ולהשכיל ללמוד עונייניםהמ כל לטובת

 ל.הניצו קרוזו רובינזון את לייצג אמור אתה
  .העולם על להשפיע ולהצליח תרבותי להיות האדם של בכוחו מאמין אתה
 לטבע נותן ואינו ,בחייו סדר ועל מוסכמות על שומר תרבותי שאדם חושב אתה

 אתה כך .תהנורמו את ,היום סדרי את ,הזמנים את קובע אתה .עליו להשתלט
 .התרבותיים חייך ועל דעתך צלילות על שומר

 

 'מנדלביץ יוסף הרב : 2 כרטיס
 לימד 'מנדלביץ. שבירושלים משה בקרית – עמנו היום שחי ,אמתי גיבור הוא 'מנדלביץ יוסף

 ניסה ,מסוים בשלב .שנה -30 כ לפני – הקומוניסטית ברוסיה מצוות ושמר ,ויהדות עברית
 !לישראל בו ימלטולה רוסי מטוס לחטוף חברים כמה עוד עם 'מנדלביץ

 החופשי שהעולם לאחר .עולם למאסר וקצתם למוות נידונו קצתם ;חבריו ואת אותו תפס ב.ג.הק
 ארוכות מאסר לתקופות אותם ודן המשפט-בית אותם 'חנן' ,הכבדים העונשים המרת את דרש
 שנים 3 ישב מתוכן .שנה 11 כעבור והשתחרר ,מאסר שנות -15 ל נידון 'מנדלביץ יוסף .מאד
 ללמד ואפילו מצוות לשמור התעקש העבודה במחנות גם כי – עבודה במחנה ולא ,כלא בתא
 בתא כלוא כשהיה ,שלו האחרונה התקופה את מתאר הבא הקטע .ועברית יהדות חבריו את

 (:'חתונה מבצע' הספר מתוך) ...ולהתרשם לב בתשומת לקרוא כדאי .הכלא
 ?במה .אחר במשהו ומהרהר אוכל אני ...תגעלהש אפשר ,אוכל על רק היום כל חושבים אם"

 תכליתם מה תוהה אני ,בקצרה ...הלחם חיתוך על מאשר כך על לספר קשה יותר הרבה ,הו
 כלא של במרתף עצמו ומוצא - לישראל נוסע שאדם הדבר קורה וכיצד ,אדמות עלי החיים של

  .מירושלים קילומטרים אלפי במרחק ,מצחין
 אינה המשימה .מנחה תפילת של זמנה מגיע מתי לנחש – המחשבות לע נוסף ,עיסוק עוד לי יש

 ...17.00 לשעה 14.00 שעה בין הבדל ואין ,לחלון מבעד חודר אינו שהאור מכיוון ,פשוטה
 ביני ?הלאה מה .שעבר יום עוד הקיר על מסמן אני .יותר קשים החיים נעשים התפילה אחרי
 משתק ,עלי ומשתלט שב הארור הכובד .שעות פיואל קילומטרים אלפי מפרידים ישראל לבין
 ...איבריי כל את

 רצופות שעות3  כשרקדתי .הריקודים תור בא כך אחר .ארוכה תפילה – שישי יום בערב
 של בצינוק הריקוד אמנות את למדתי ובכן ,לרקוד למדתי היכן אותי שאלו ,בירושלים בחתונתי

 .ודכדוך עצב ריקודי הם אלה .יאוש מרוב לאא ,אושר מרוב רוקדים לא כאן .יסטופול'צ כלא
 נוהר אור כמה ,אושר כמה .עיניי לנגד והמחודשת הבנויה ירושלים של דמותה זוהרת לפתע אך

 שברצפה והמלט ,לקפיצות הופכים הניתורים ,ויותר יותר מהיר נעשה הריקוד ! ממנה אליי
 !להימלט ,החוצה לפרוץ ,מטורפת ריצה ,רץ כבר אני כעת .להתפורר מתחיל
 (273' עמ,'חתונה מבצע)' "! בכלא לרקוד אסור ! להרעיש תפסיקץ'! מנדלבי

 
 ,הקשות בשעותיך אליו פונה ,ה"לקב מחובר אתה'. מנדלביץ יוסף את לייצג אמור אתה

 .עקרונותיך לאור ולחיות להמשיך כוח ממנו ומקבל
 שבת ושומר פללמת ,כשר אוכל רק אוכל ;ומצוות תורה כוחותיך בשארית שומר אתה

  .הסדר לליל כשרות מצות לך שיהיו כדי ,קודם חודשים מתכונן אתה לפסח .ומועדים
 – אחת שנה של לוח פה בעל למדת ולכן ,יהודי שנה ללוח נואשות זקוק אתה

 !הזה הלוח פי על ,הבאות בשנים המועדים כל את מחשב ואתה
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 ת, ערבים, סיפורים, משחקים ועוד.פעולו

 :2פח סנ

 מאמר שלישי אות ה -ספר הכוזרי 
בדרך זו תהיה שעת התפילה לחסיד כגרעין הזמן ופריו ושאר השעות תהיינה לו 

 כדרכים המוליכות אל שעה זו שלבואה הוא מצפה ...
ברכת כל תפילה שורה על האדם עד שעת תפילה שאחריה כשם שכוח הסעודה  

 שסעד מתקיים בו עד שיסעד סעודת לילה.
אולם ככל אשר תתרחק שעת התפילה תלך הנפש הלוך וקדור מטרדות העולם 

 הבאות עליה,
ובייחוד אם יביאנה ההכרח )=היא מוכרחת( לשמוע דברים העוכרים )=מזהמים( 

 זוך נפשו:
 ורים מגונים או שירים שהנפש נוהה אחריהם עד שאי אפשר להשתלט עליה.דיב

אך בשעת התפלה מטהר האדם את נפשו מכל מה שעבר עליה בינתיים, ומכין 
 אותה לקראת העתיד.

וכשם שהיו לו שלוש עתות התפילה שבכל יום פרי יומו ולילו כך יהיה לו יום השבת 
 לפרי השבוע כי יום זה מזומן )=מתאים(

 להדבקות בעניין האלוהי ...
כי במשך ימות השבוע מצטברים מותרות )=שאריות( עכורים שלא יתכן לצרפם 

 , כי אם על ידי התמדה בעבודת ה' במשך יום תמים ...ולבערם
והנפש ביום זה היא כאלו מתרפאת ומחלימה מחולי שהיה לה ומצטיידת בכוחות  

 שידחו מעליה את החולי הזה לעתיד ...
ושוב מתעתד החסיד לקראת הרפואה החודשית בראש חדש שהוא זמן כפרה לכל 

 תולדותם ...
 לקראת שלש רגלים ולבסוף לקראת יום הצום הנכבד ...

 והנה צום היום הזה עושה את החסיד דומה כמעט למלאכים ...

 

 מאמר שלישי אות ה -ספר הכוזרי 
בדרך זו תהיה שעת התפילה לחסיד כגרעין הזמן ופריו ושאר השעות תהיינה לו 

 כדרכים המוליכות אל שעה זו שלבואה הוא מצפה ...
ברכת כל תפילה שורה על האדם עד שעת תפילה שאחריה כשם שכוח הסעודה  

 שסעד מתקיים בו עד שיסעד סעודת לילה.
אולם ככל אשר תתרחק שעת התפילה תלך הנפש הלוך וקדור מטרדות העולם 

 הבאות עליה,
ובייחוד אם יביאנה ההכרח )=היא מוכרחת( לשמוע דברים העוכרים )=מזהמים( 

 זוך נפשו:
 ורים מגונים או שירים שהנפש נוהה אחריהם עד שאי אפשר להשתלט עליה.דיב

אך בשעת התפלה מטהר האדם את נפשו מכל מה שעבר עליה בינתיים, ומכין 
 אותה לקראת העתיד.

וכשם שהיו לו שלוש עתות התפילה שבכל יום פרי יומו ולילו כך יהיה לו יום השבת 
 לפרי השבוע כי יום זה מזומן )=מתאים(

 להדבקות בעניין האלוהי ...
כי במשך ימות השבוע מצטברים מותרות )=שאריות( עכורים שלא יתכן לצרפם 

 , כי אם על ידי התמדה בעבודת ה' במשך יום תמים ...ולבערם
והנפש ביום זה היא כאלו מתרפאת ומחלימה מחולי שהיה לה ומצטיידת בכוחות  

 שידחו מעליה את החולי הזה לעתיד ...
ושוב מתעתד החסיד לקראת הרפואה החודשית בראש חדש שהוא זמן כפרה לכל 

 תולדותם ...
 לקראת שלש רגלים ולבסוף לקראת יום הצום הנכבד ...

 והנה צום היום הזה עושה את החסיד דומה כמעט למלאכים ...
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 ת, ערבים, סיפורים, משחקים ועוד.פעולו

 משתלה כרטיסי :3 נספח
 
 :1 קבוצה 

רות עצי :המשפחה  הדר פֵּ
 :המתאימים הפרות כרטיסי

 פומלה לימון קלמנטינה תפוז אשכולית
 :המשפחה מאפייני

 

 :2  קבוצה
 נשירים פרי עצי :המשפחה

 :המתאימים הפרות כרטיסי
 דובדבן תפוח משמש שזיף אפרסק
 :המשפחה מאפייני

  .שונים וצבעים מופע בעלי רבים זנים בתוכה מכילה המשפחה

 עזים בריחות ומתאפיינת האביב חודשי במהלך מתרחשת הפריחה
 רב תזונתי ערך מכילים הפירות .שונים חרקים של רבה ובמשיכה

 מרכזי כמרכיב וגם טרי מיץ ליצירת,כפלחים לאכילה ומותאמים
  .ממתקים ,ריבות ,עוגות – רבים למאכלים

 זנים קיימים .החורף תוך אל הסתיו מחודשי החל מבשילים הפירות
  .השנה לאורך ומניבים הפורחים

 .בבגרותם ר"מ 20 כ של שטח דורשים העצים כל

 כמו הגבוהים למקומות מתאימים אינם ולכן ,לקור רגישים העצים
 .הגבוהים הגליל והרי ירושלים

", המנהרות עש" הינו באביב הדומיננטי זיקהמ : עיקריים מזיקים
 זבוב" הינו עיקרי מזיק .מנהרות בהם וחופר העלים את המסלסל
 .המתפתח בפרי הפוגע "הפירות

 : מיוחדות הערות

 .הקטיף לאחר העץ את לגזום חשוב הפריחה רמת להגברת

 ,בוגרים בעצים בהמטרה ומשימוש בגזע ריקבון יצירת להפחית כדי
 .הגזע מהרטבת להימנע מומלץ

 .רבים פרי עצי נמצאים בקבוצה

 יפים פירות של להנבה להגיע מנת על בחורף קור מנות דורשים הללו העצים כל
 לשתילה ניתנים חלקם .והגליל ירושלים הרי כגון קרים לאזורים מתאימים ולכן

 . וורוד לב בצבעים ,ניסן-אדר בחודשים מתחילה המרשימה פריחתם .הארץ במרכז

 : עיקריים מזיקים

 העץ כיסוי הינו "נקי"ה הטיפול .ההבשלה לפני הפירות את תוקף : הפירות זבוב
 לעצים הרשת את להעביר ניתן .ההבשלה לפני כחודשיים חרקים נגד ברשת
 .הקטיף לאחר נוספים

 : מיוחדות הערות

 .השנה בשאר משקיות או בחורף שורש חשופי אלו עצים לשתול אפשר

 .לגינה נוסף נופך שמוסיפה בסתיו יפה שלכת יש הגדול לחלקם
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 ת, ערבים, סיפורים, משחקים ועוד.פעולו

 :3 קבוצה 
 טרופיים פרי עצי :המשפחה

 :המתאימים הפירות כרטיסי
 י'ליצ שסק ויה'פיג מנגו אבוקדו

 :המשפחה מאפייני

 

 4 קבוצה :
 תיכוניים ים פרי עצי :המשפחה

 :המתאימים הפירות כרטיסי
 שקד זית רימון תאנה גפן

 :המשפחה מאפייני

 :לכרטיסים - הפרות שמות
 

 רימון  י'ליצ  זית

 מנגו  אפרסק  אשכולית

 ויה'פיג  שזיף  וושינגטון' תפוז'

 גפן  פומלה  מיכל' קלמנטינה'

 דובדבנים  משמש  לימון

 תאנה  תפוח  שקד

  שסק  אבוקדו

 

 )ברד ,קרה ,רוחות :בחורף בעיקר) חריגים מתנאים נפגעים העצים
 בחודשי הפריחה בתקופת מאביקים חרקים של רבה פעילות ומושכים

 אלה עצים .סבירים יבולים לקבלת שנים 4-6 דורשים העצים .האביב
  .והסתיו הקיץ חודשי במהלך מניבים

 בעונות ומניב פורח ,הביתית לגינה המותאם קטן עץ הינו השסק
  .לטיפול ונוח לקור רגיש אינו ,משמעותיים במזיקים נתקף אינו ,הקרות

 בחודשי ומניבה לקור רגישה אינה חיה וכגדר יחכש גדלה ויה'הפיג
 .הסתיו

 :עיקריים מזיקים

  . מהפירות חלק תוקף הפירות זבוב

 .מעלה הרשומות ההמלצות פי על לפעול חשוב

 .והקיץ האביב בעונות המנגו פרי את תוקפות וקמחיות עלה כנימות
 .להדבירו מומלץ

 :מיוחדות הערות

 הפריחה בזמן במיוחד ,חותםלהתפת רבה השקיה דורשים אלו עצים

 .הפרי והתפתחות

 

 שעליהם ,המקום לתנאי המותאמים פרי עצי של מגוון לנו מציע אזורה
 .במקורותינו כבר נכתב

 : עיקריים מזיקים

 בחומרים לרסס מומלץ .האביב בעונת הקמחון במחלת נתקפים חלקם •
 .סיסטאן או פוליקור כגון כימיים

 הפרי כיסוי הינה המומלצת הפעולה .ניםשו במזיקים נתקף מהפרי חלק •
 . ההבשלה לפני חודשים 3 -כ נייר שקיות בעזרת

 העץ על לתלות מומלץ ולכן הקיץ בחודשי העצים את תוקף הזית זבוב •
 .כהגנה צהובות מלכודות

 :מיוחדות הערות

  .ופירות פריחה לקבלת משלה גיזום צורת יש בגפן זן לכל

 האחרון בחודש במיוחד אחידה בצורה הגפן את להשקות חשוב!!! לב שימו
 .בפרי פיצוצים למניעת ההבשלה לפני
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