הידעת? { הנחת צלוחית
קטנה עם מי סוכר במרפסת
או בגינה ,תזכה אתכם
בביקור צופיות ובמופע
השירה הכי טוב בעיר

א צ ב ע ו ת י ר ו ק ו ת  //עתר ארזי
צילומים :איתן רוזנברג

signonhome@maariv.co.il

הצצה  //גינת הכיס של ענת

חסכן במים  //אגפנתוס אפריקאי

ענת הזמינה אותי לשקם את גינתה.
גינה זעירה ,גינת כיס .כשנכנסתי לביתה,
התקשיתי להאמין למראה עיניי .בגינונת,
שישה מטרים על ארבעה גודלה ,השכיל הגנן
לשתול ריבוע זעיר וחסר היגיון של דשא,
עץ לימון ,פיטנגו ,קומקוואט ,זית ,ברכיכטון
ושני עצי היביסקוס סתרייה  -עצים ענקיים
שגדלים במהירות .הדשא היה עלוב ,והמקום
כולו חשוך ועצוב .עצי הסתרייה חנקו את
כל השטח ,וברחבי הגינה היו פזורים עשרות
עציצונים קטנים עם פרחים שראו ימים טובים
יותר .כך יצא שבני הבית לא שהו בגינה ,כי
כל כניסה הייתה מביאה שובל בוץ אל הבית.
היה לי הכי חשוב להפוך אותה לחלל נוסף
ונעים שישמש את בני הבית .בפעולת שיקום
חשוב להבין על מי לוותר לא פחות מלדעת

צילום :עתר ארזי

הכדורים הסגולים הגדולים והמרשימים
שפורחים עכשיו על גבעולים גבוהים באיי
התנועה ובגינות ,שייכים לאגפנתוס  -אחד
הצמחים החביבים עליי ביותר .אגפנתוס
הוא גיאופיט בעל קנה שורש ,ויש לו
שושנת עלים רחבה ורכה בירוק בהיר.
במשך השנה הוא סולידי למדי ומשמש
צמח בסיס מעולה ,ואחת לשנה ,ביוני־יולי,
הוא שולף את עמודי הפריחה המשגעים
שלו והופך להיות מוקד עניין .מתאים
לשתילה בשמש מלאה או בחצי צל ,יפה
גם באדנית או בעציץ גדול ומתאים אפילו
לשימוש כגובל ערוגה .אתם עוד פה?

הממשלה אישרה באחרונה את הצעת רשות
המים להטלת מס בצורת על הציבור ,והנושא
עבר לאישור חוק ההסדרים .מעתה משפחה
בת ארבע נפשות שתצרוך מעבר להקצבה
של  15קוב מים בחודש ,תחויב בסכום
אסטרונומי של  27שקל על כל קוב נוסף.
רעיון נפלא! במקום להוציא עשרות מיליוני
שקלים על תיקון צנרת מובילת מים ,מתקני
התפלה ,הסבת מערכת קירור הטורבינות של
חברת החשמל למערכת מים אפורים ,תכנון
ריצוף מחלחל בערים ,הסברה וחינוך )פנים
מתקלפות זו הסברה? איזה ערך מוסף ו/או
חינוכי יש לתשדיר הזה?(  -בשביל מה כל זה?!
נעשה מזה כסף ,והרבה.
ההקצבה המינימלית של מים למשפחה היא
מצומצמת ביותר ,ואינה משאירה ולו ליטר
להשקיית גינה .קל היה להיטפל אל בעלי
הגינות ,כי לכאורה מדובר במותרות .האומנם?
אם החוק יעבור ,והעתירה שתוגש לבג"ץ
תידחה  -לא תהיה כל אפשרות להשקות גינה
בלי לפשוט את הרגל או להפוך לעבריין ,אלא
אם ברשותך ממון רב .מותרות כבר אמרנו?
גינון ,ירוק ,טיפוח הסביבה והצומח הוא הכרח.
צילומים :עמוס כרמי

עלה
ברשת
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זהו אחד מסימני עולם תרבותי .הטילו על
הציבור תקנה שהוא אינו יכול לעמוד בה .לא
מכירה הרבה אנשים שייבשו את הגינה שלהם.
מצד שני ,קשה לעמוד בנטל הכלכלי שהוטל
על בעלי הגינות החל מהשבוע שעבר.
כך שמי שהממון אינו מצוי בכיסו ,יחפש
פתרונות .אלא שאלה בעייתיים ביותר.
שימוש במים אפורים ללא מערכת יקרה
ומסובכת ביותר  -אסור על פי חוק .שימוש
במים אלו יכול לגרום לנזק בריאותי חמור,
ובשימוש מסיבי לחלחל למי התהום שלנו
ולזהם אותם באופן בלתי הפיך .שימוש במים
אפורים ללא סינון כלל ,בסינון מאולתר או
בסינון על ידי מערכת זולה ולא תקנית  -זהו
התרחיש הכי סביר של פתרון שימצא האזרח
הפשוט הממוצע ,ופתרון זה הוא בגדר אסון.
הדרישה היא היסטרית ,וכמות השאלות
והבירורים בנושא עצומה ,כך שהנזק שהתקנה
הזו עלולה לגרום יהיה בכייה לדורות .פתרון
נפוץ נוסף הוא ידידנו הטוף .אבל טוף הוא לא
גינה .שפיכת טוף על כל שטח הגינה והצבת
שלישיית עציצים עקומים ברחבי המשטח  -זו
לא גינה .צאו מזה ,ויפה שעה אחת קודם.

משתלת "שתיל" ברמת השרון
כשהייתי צמאה לידע ,הייתי נכנסת למשתלת "שתיל" ברמת
השרון ולא מצליחה לצאת .שעות הייתי מסתובבת שם ,קוראת
את השילוט המפורט על הצמחים ,בוחנת ,שואלת" .שתיל" היא
אחת המשתלות היפות והמצוינות בארץ .הצמחים מסודרים
למופת ,עם שלט ובו המידע הנחוץ  -תנאי שמש ,צריכת
מים ,גודל סופי ,צבע ועונת פריחה .הכניסה מזמינה ,עמוסה
שילובים מקסימים ומעוררי השראה של עציצים עם צמחייה
פורחת ,וגולת הכותרת היא גן הדגמה אורגני מרהיב .לפני
כשנתיים העלו ב"שתיל" אתר אינטרנט מצוין ,עם מידע רב
ושימושי ועלון מידע מעניין ומשמחwww.shatil.co.il .
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מעבר לצמחים
הרבה מעבר
רואה הרבה
צביה רואה
במעלה צביה
הגננות במעלה
טיול  ////הגננות
טיול
לצמחים
מעלהצביה.
ליישובמעלה
הזדמנתיליישוב
שניםהזדמנתי
אלושנים
לפניאיאיאלו
לפני
צביה.
במועיניי.
לראותובמו
ורציתילראותו
במקוםורציתי
הגינוןבמקום
עלהגינון
שמעתיעל
שמעתי
עיניי.
היישוב נתמלאתי
בגן היישוב
הראשונה בגן
הפסיעה הראשונה
כבר מןמן הפסיעה
כבר
נתמלאתי
אתפניי
קיבלאת
רוזמריןקיבל
שבילרוזמרין
רוח.שביל
והתרוממותרוח.
שמחהוהתרוממות
שמחה
פניי
פינתמשחקי
בצבצהפינת
ומימינובצבצה
וצבע,ומימינו
ריחוצבע,
שלריח
במופעשל
במופע
משחקי
צבעוניים ומקסימים.
פסלים צבעוניים
בעצם פסלים
שהם בעצם
ילדים ,שהם
ילדים,
ומקסימים.
חווי,מלאת
הייתהחווי,
אכזב,וזווזוהייתה
לאאכזב,
הואלא
גםהוא
השיטוטגם
המשךהשיטוט
המשך
מלאת
עיקולהתגלה
כלעיקול
ואחריכל
פינהואחרי
בכלפינה
ועניין.בכל
הפתעותועניין.
הפתעות
התגלה
ספסל,שעון
ושימושיות--ספסל,
קריצה,חןחןושימושיות
שישבובוקריצה,
אלמנטשיש
אלמנט
שעון
מכוסהבפרגולה
קרירמכוסה
אבןקריר
משטחאבן
מים,משטח
תעלתמים,
שמש,תעלת
שמש,
בפרגולה
ניכרת בכל
שהושקעה ניכרת
המחשבה שהושקעה
ועוד .המחשבה
מטפסים ועוד.
עם מטפסים
עם
בכל
הפריחותהמעטות
אתהפריחות
שמבליטאת
ירוקשמבליט
והרבהירוק
ואבן,והרבה
פינהואבן,
פינה
המעטות
מאיןכמוה.
ונעימהמאין
רגועהונעימה
אווירהרגועה
במקוםאווירה
יוצריםבמקום
יוצרים
כמוה.
הצהוב"--הצוות
"התאהצהוב"
אנשי"התא
הםאנשי
לחמדהם
האחראיםלחמד
האחראים
הצוות
איתןרוזנברג,
עםאיתן
בשיחהעם
צביה.בשיחה
מעלהצביה.
שלמעלה
האקולוגישל
האקולוגי
רוזנברג,
חייםשלמה,
תפיסתחיים
מתגלהתפיסת
הגן,מתגלה
אתהגן,
שעיצבאת
התאשעיצב
חברהתא
חבר
שלמה,
האדם,הוא
שבהחיחיהאדם,
הסביבהשבה
מביטוייה:הסביבה
אחדמביטוייה:
הואאחד
שהגןהוא
שהגן
הוא
אלאגם
הפיזית,אלא
ברמההפיזית,
רקברמה
לארק
עליולא
משפיעהעליו
מסביר,משפיעה
מסביר,
גם
היכולת.על
ואפילוהיכולת.
המרץואפילו
הרגשות,המרץ
המחשבות,הרגשות,
עלהמחשבות,
על
עלכןכן
המיועדת לתכלית
אקולוגיה המיועדת
ולתכנן אקולוגיה
לעצב ולתכנן
בבואנו לעצב
בבואנו
לתכלית
לגבי השפעתם
ייחודי לגבי
ידע ייחודי
מיישמים ידע
אנו מיישמים
מסוימת ,אנו
מסוימת,
השפעתם
פרופורציות,חומרים
צורות,פרופורציות,
צבעים,צורות,
שלצבעים,
הספציפיתשל
הספציפית
חומרים
עלהאדם.
שוניםעל
צמחיםשונים
ומיניצמחים
ומיני
האדם.
עשו אנשי
הגן עשו
את הגן
המרכיבים את
האלמנטים המרכיבים
כל האלמנטים
את כל
את
אנשי
זיקהעמוקה,
יוצרזיקה
הדבריוצר
ובאהבה.הדבר
בהתנדבותובאהבה.
המקוםבהתנדבות
המקום
עמוקה,
ונזכרבחוויה
הזדהותונזכר
חשהזדהות
בגןחש
שמתהלךבגן
אדםשמתהלך
כלאדם
שכןכל
שכן
בחוויה
קש .בכל
בית קש.
בנה בית
ספסל אואו בנה
בנה ספסל
אבנים ,בנה
סיקל אבנים,
עת סיקל
עת
בכל
הרעיוןהוא
אחד.הרעיון
ציבוריאחד.
אשפתוןציבורי
ולואשפתון
איןולו
היישובאין
רחביהיישוב
רחבי
הוא
אתהשם
שלך,אתה
לאשפהשלך,
אחראילאשפה
אתהאחראי
אישית:אתה
אחריותאישית:
אחריות
שם
בפחהאשפה
משליךבפח
אתהמשליך
הביתהאתה
מגיעהביתה
וכשאתהמגיע
בכיס,וכשאתה
בכיס,
האשפה
צריךלדאוג
אחרצריך
מישהואחר
באשפתון,מישהו
שםבאשפתון,
כשאתהשם
הפרטי.כשאתה
הפרטי.
לדאוג
ישלכלוך,
אשפתוןיש
שישאשפתון
איפהשיש
ובכלל--איפה
לאשפה,ובכלל
לאשפה,
לכלוך,כיכי

כלב הפך אותו ,כי הוא התמלא ועוד לא רוקנו אות.
האקולוגיה ,אומר איתן בחיוך ,היא רק תירוץ לעשות
דברים ביחד .להיות ביחד ,כי בעשייה המשותפת יש
שמחה ודבק ושותפות .מחר ,כשניפגש על השביל,
יהיה בינינו את הזיק של העשייה שיחבר בינינו.
"התא הצהוב" יוזם פרויקטים אקולוגיים ,בארץ
ובעולם .פרטים באתר www.maalezvia.org.
 ,ilסיורים בתיאום מראש בטל'6619153 :־.04

צילומים :עתר ארזי

דעה  //מס הבצורת  -לעשירים בלבד

מה ואיפה לשתול .אז ממי נפרדנו? משני
עצי הסתרייה ,מפיסת הדשא האומללה ומכל
העציצונים .ומה שמנו במקום? ספסל מאדני
רכבת ,שהיה דחוק מתחת לעץ הזית ,הועבר
למקום נגיש .במקום הדשא הנחנו בצפיפות
אבני מדרך טבעיות אדמדמות ,וברווחים
ביניהן פיזרנו חלוקי נחל .את המשטח תחמנו
והפרדנו מהערוגות באמצעות אדני רכבת.
בפיסת האדמה הקטנה ,שזוכה למעט שמש,
בחרתי לשתול צמחייה עם עלווה צבעונית
ולא להשתמש בפרחים .בפינה נוספת רוכזו
כחמישה עציצים )לא עציצונים ,כ־ 30עד 40
ליטר נפח( וצמחייה מפונקת יותר ,שתדרוש
החלפה ,כמו בושמת ,רקפות וחמציצים .ענת
מספרת שקיבלה חדר נוסף בבית ,ולא סתם
חדר .את מרבית זמנם הם מעבירים בו.

