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שער

 "בוסתן המושבה" – עלון מידע 
בואו לצמוח איתנו ב"בוסתן המושבה"

האם חלמתם לבקר בפינת יופי טבעית שאפשר להריח בה את פירות העצים ואפילו לטעום מהם? 
אם כן7 "בוסתן המושבה" מזמין אתכם לחוויה משפחתית בין עצים7 צמחים ופינות ישיבה. 

מידע למבקרים בבוסתן

סדנת יצירה בטבע: הכנת חנוכייה מבַּלוִּטים7 

הכנת מוֹבַּיְיל ושרשרת מאצטרובלים. 

סדנת אפייה: אפיית עוגות פרי )מפירות 

העונה( וטעימת ריבות מפירות הבוסתן. 

הַדיָיג הצעיר: התנסות בַדיִג באגם שבבוסתן.

חידון בגינת התבלינים: זיהוי תבלינים בעיניים 

עצומות בעזרת חוש הטעם וחוש הריח.

 שעת סיפור: האזנה לסיפור המשולב 

בהפעלת בובות תיאטרון.

לילד )עד גיל 16( – 15 ש”ח   
למבוגר – 20 ש”ח    

 לקבוצה )יותר מ־15 אנשים( –
12 ש”ח לכל מבקר

שעות הביקור
 הבוסתן פתוח לקהל בימים

ראשון עד חמישי בשעות 12:00-8:00

הערות:
ילד מגיל 3 צריך כרטיס כדי לבקר בבוסתן.  •

סיור מודרך ברכבת הבוסתן   • 
ושתי פעילויות לבחירה כלולים במחיר הכרטיס. 

מחיר קטיף הפירות בבוסתן הוא 25 ש”ח.    •
בשנת שמיטה פירות הבוסתן הם הפקר7   • 

והקטיף הוא בלא תשלום.

מקרא:

ִעברו לחוברת השאלות וענו על השאלות בעמודים 6–7.

ִעְצרּו!

פעילויות לבחירהפעילויות לבחירה מחיר כרטיס הביקור מחיר כרטיס הביקור 

 מפת
“בוסתן המושבה”
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 שלטי מידע

שקד מצוי )שקדייה(

רימון

ווָרוֹד.  לבן  וצבעם  ריחניים  העץ  פרחי  נשיר.  עץ 

של  הזרע  הוא  )השקד(  שבעץ  האכיל  החלק 

ופריחתו  החורף7  בסוף  פורח  השקד  עץ  העץ. 

מסמלת את בוא האביב.

עץ השקד המצוי גדל ברוב אזורי הארץ.

ַתבְָּחה בהם  נִׁשְ עץ נשיר7 אחד משבעת המינים ׁשֶ

וראש  נמוך7 הפרי שלו אדום7  ישראל. העץ  ארץ 

אדומים7  זרעים  מלא  הפרי  לכתר.  דומה  הפרי 

ובראש השנה נוהגים לברך עליו ולבקש "שירבו 

זכויותינו כרימון". בשל יופיו של הפרי משתמשים 

בצורתו כדי לעטר תשמישי קדושה. גם מעילו של 

הכוהן הגדול היה מעוטר בפעמונים וברימונים.

עץ הרימון גדל בכל רחבי הארץ. 

הידעתם? 
בסתיו.  כלל  בדרך  בשנה,  מסוים  בזמן  נושרים  שלו  שהעלים  עץ  הוא  נשיר   עץ 

בתקופה הזאת, תקופת השלכת, העץ עירום מעלים, עד שהם צומחים שוב.

עלים חדשים  ובו־בזמן  נושרים במשך השנה,  עץ שחלק מהעלים שלו  הוא  יְרוק־ַעד  עץ 
צומחים על ענפים צעירים יותר. לכן תמיד יהיו עלים בעץ ירוק־עד, והוא נראה ירוק כל השנה.
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אלון מצוי

זית

עץ ירוק־עד. גזע העץ מתעבה מאוד עם השנים. 

עלי העץ דוקרניים ומשוננים כמו ַמסוֹר. 

בעיקר  משמש  והוא  בַּלוּט7  נקרא  העץ  פרי 

מאכל לבעלי חיים.

עץ האלון המצוי גדל בעיקר בחורשים וביערות 

טבעיים7 מהר חרמון ועד הרי יהודה.

ַתבְָּחה  נִׁשְ עץ ירוק־עד7 אחד משבעת המינים ׁשֶ

ומפותל7  עבה  העץ  גזע  ישראל.  ארץ  בהם 

ויש בו חריצים וסדקים הנראים כמו קמטים. 

העץ מאריך ימים7 והפרי שלו מתאים למאכל 

שימש  הזית  עץ  שמן  איכותי.  שמן  ולהכנת 

להדלקת המנורה בבית המקדש.

עץ הזית גדל בכל רחבי הארץ7 ובייחוד בצפון 

הארץ ובמרכזה7 עד דרום הרי יהודה.

ִעברו לחוברת השאלות וענו על השאלות בעמודים 8–11.

ִעְצרּו!
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הסיפור מבוסס על פרקי הספר "סבתא ִׂשמחה ושבע המתנות המופלאות" ומעובד על פיו. 

הספר הוא אחד מתוך סדרת ספרים מאת יפה גנז.

בסוכתם  חג  סעודת  עורכים  היו  נחמיה  וסבא  ִׂשמחה  סבתא  הסוכות7  בחג  שנה   ִמֵדי 

לרגל  עולים  היו  וידידים  שכנים  משפחה7  קרובי  ירושלים.  הקודש  בעיר   3 רימון  ברחוב 

לירושלים להשתתף בסעודה. אף אחד לא ויתר על הסעודה. נדמה היה כי הסוכה צרה 

מלהכיל את כל היושבים בה7 אך תמיד הצליח אורח נוסף להידחק פנימה. 

סבתא ִׂשמחה אהבה מאוד לארח אורחים בסוכה7 וההכנות לסעודה התחילו עוד בקיץ. 

ועד  הארץ  מְדרוֹם  למסע  נחמיה  וסבא  ִׂמחה  ש סבתא  יוצאים  היו  החג  לפני  כחודשיים 

 לצפונה כדי לאסוף מתנובת השדה את שבעת המינים7 שבעת הפירות שהשתבחה בהם 

לכל האנשים שפגשה בדרך שחג הסוכות מתקיים  הייתה מספרת  ישראל. סבתא  ארץ 

המתנות  שבע  את  ידיה  במו  לאסוף  אוהבת  שהיא  סיפרה  גם  היא  האסיף.  בתקופת 

ושעורה7  חיטה  ישראל:  לעם  נתן  הוא  ברוך  שהקדוש  והבריאות  הטעימות  המופלאות7 

ענבים ותאנים7 רימונים חמצמצים7 זיתים ירוקים ותמרים מתוקים. 

את  עמוקות  ושאפה  ביתה  דלת  את  לרווחה  סבתא  פתחה  שמש  טוּף  ְשׁ  בבוקר 

האוויר הצלול. "היום יפה כל כך7 נראה לי שכבר הגיע הזמן. אתה לא חושב כך7 נחמיה?" 

ִׂמחה. אני מתחיל להזדקן7" נאנח סבא נחמיה והמשיך: "אולי  "אינני עומד בקצב שלך7 ש

נָה לשנה קשה לי  השנה נערוך את הקניות במכולת הקרובה? זה הרבה יותר פשוט. ִמׁשָ

יותר לצאת למסע האיסוף ולהיטלטל באוטובוסים ממקום למקום." 

ְמַהנֶה כל-כך. אתה יודע היטב שלא עולה על דעתי לערוך קניות בשכונה  "אבל זה מה ׁשֶ

ר מן הקרקע. הרי כל ארץ ישראל  כשיש באפשרותי לנסוע ולהשיג יבול טרי וטבעי ַהיְיׁשֵ

היא חנות המכולת שלי! ותחשוב על כל אותם מקומות יפים שנראה בדרך. וחוץ מזה7" 

הוסיפה כשניצוץ שובב בעיניה7 "אני מקווה שנמצא עוד כמה דברים מעניינים בדרך."

"בכל זאת7 נדמה לי שהשנה אני אישאר בבית7 אבל אחכה לך בסוף המסע ואפגוש אותך 

בתחנת האוטובוס7" אמר סבא נחמיה. כך הוחלט וכך היה.
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 סיפור: שבע המתנות המופלאות
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חיוכים.  כשכולה  גדולים  סלים  עם  הבית  מן  ִׂשמחה  סבתא  יצאה  ימים  כמה   כעבור 

היא נשקה למזוזת עץ הזית הגדולה שבצד הדלת ונופפה לסבא לשלום. 

התחנה הראשונה הייתה בחברון7 עיר האבות7 מקום מערת המכפלה. שם קטפה מהעצים 

ָקצָרה אלומות חיטה  זיתים משובחים. התחנה הבאה הייתה באר שבע7 שם  העתיקים 

ושיבולי שעורה מלאות ובריאות משדות ידידים. 

מכאן המשיך המסע באוטובוס לכיוון צפון7 לעיר צפת7 שם גרה דודה שפרה. כמה יָָפה 

הייתה הדרך! היא עברה את ים כינרת הנוצץ7 כבישים מפותלים במורדות  הרים גבוהים7 

והחצרות  הסמטאות  בין  הסתובבה  לצפת  בהגיעה  אין-סופיים.  ומטעים  פרי  בוסתני 

העתיקות7 ובכל מקום ראתה עצי תאנים והמון עצי רימונים. בחצר של דודה שפרה גדל 

עסיסיות.  תאנים  קטפה  וממנו  פעם7  אי  ראתה  ִׂשמחה  שסבתא  גדול  הכי  התאנים   עץ 

גם רימונים מילאה בְַּסלָה. איזו ריבה טעימה היא תבשל מהפירות האלה! הריבה המפורסמת 

של חג האסיף. היא המשיכה במסעה לּפְִקיִעין ושם קטפה אשכולות ענבים שמהם סבא  

נחמיה יכין את יֵינוֹ המתוק והמיוחד.

בדרכה חזרה לירושלים עצרה סבתא בבקעת בית שאן כדי לאסוף את התמרים המתוקים 

שכולם אוהבים7 אבל אוֹיָה! השנה איחרו התמרים להבשיל ועדיין לא היו ראויים לאכילה. 

אך דבר לא יעצור את סבתא מלהשיג את שבע המתנות המופלאות. היא חשבה להניח 

את הסלים בירושלים ולצאת שוב. אולי באזור ים המלח היא תמצא תמרים בשלים. שוב 

 ושוב מנתה את מה שהשיגה עד עתה: "חיטה ושעורים7 ענבים7 תאנים7 רימונים וזיתים... 

ים המלח איחרו התמרים להבשיל?   גם באזור  יהיה עם התמר? אולי  אבל התמר... מה 

כיצד אפשר לערוך שולחן חג ללא תמרים ַהיְיׁשֵר מהטבע? האם השנה איאלץ לקנות תמרים 

במכולת?" במשך כל הנסיעה הביתה נדדו מחשבותיה מהפירות שבסלים לתמר החסר. 

בהגיעה לירושלים המתין לה סבא נחמיה ועזר לה לשאת את הסלים. הם צעדו אט אט עם 

ִׂמחה  הסלים הכבדים עד שעברו את החצר של השכן מר חצרוני. לפתע ראתה סבתא ש

שעץ הדקל הגדול בחצרו מלא אשכולות תמרים בשלים ויפהפיים! 
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מהתמרים.  לקטוף  רשות  לבקש  חצרוני  למר  ניגשו  ומייד  קראה7  היא  יופי!"   "איזה 

בשמחה רבה הוא הביא סולם7 טיפס וקטף אשכולות נוטפי דבש. "את רואה7" אמר סבא7 

"גם על יד הבית צומחים פירות משובחים."

וסבא נחמיה הכריז: "אתה תהיה אורח הכבוד  ִׂמחה המאושרת הודתה לשכן7  סבתא ש

בסוכה השנה! בזכותך הצלחנו להשלים את מסע האיסוף של שבעת המינים."

50

ִעברו לחוברת השאלות וענו על השאלות בעמודים 12–21.

ִעְצרּו!
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כל הזכויות שמורות למדינת ישראל7 משרד החינוך7 ראמ"ה. השימוש במסמך זה7 לרבות 
הפריטים שבו7 מוגבל למטרות לימוד אישיות בלבד או להוראה ולבחינה על ידי מוסד 
זכויות השימוש אינן  חינוך בלבד7 לפי הרשאה מפורשת למוסד חינוך באתר ראמ"ה. 
ניתנות להעברה. חל איסור מפורש לכל שימוש מסחרי וכן לכל מטרה אחרת שאינה 
ליצור  רישיון7  להנפיק  לפרסם7  לשכפל7  להציג7  לעבד7  להפיץ7  להעתיק7  אין  מסחרית. 
עבודות נגזרות בין על ידי המשתמש ובין באמצעות אחר לכל מטרה או למכור פריט 
זה. תוכן המבחנים7  מפרטי המידע7 התוכן7 המוצרים או השירותים שמקורם במסמך 
לרבות טקסט7 תוכנה7 תמונות7 גרפיקה וכל חומר אחר המוכל במסמך זה7 מוגן על ידי 
זכויות יוצרים7 סימני מסחר7 פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרות7 ועל פי כל דין; 

כל זכות שאינה ניתנת במסמך זה במפורש7 דינה כזכות שמורה.
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