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גן אהוד בזיכרון יעקב אינו מציע אטרקציות 
כמו פינות ליטוף, מיצגים אורקוליים או 
סיורים מומחזים. הקסם של המקום הוא השלווה 
שבו, שלווה שאינה מופרת, אפילו לא על ידי 
“גזלנים” למיניהם. הגן הקטן הזה מזכיר במשהו 
את הספר שאהבתי בילדותי, “סוד הגן הנעלם”. 
גם כאן הגן הוא לזכר מישהו אהוב שכבר אינו בין 

החיים. 
אהוד אפרתי ז”ל היה בן לאחת ממשפחות המייסדים 
של זיכרון יעקב. ב־29 באוקטובר 2007 נפל בקרב 
בדרום רצועת עזה. מאז מותו, המשפחה והחברים 
עושים הכול כדי להנציח את זכרו, פועלו ודרך 

חייו הייחודית. 
בן זוגי הכיר את המקום מטיולי האופניים באזור, 
ובבוקרה של שבת אחת, ארזנו פירות, כריכים 
8:30 עלינו לכי־  וכמובן את הילדים, וכבר בשעה
וון זיכרון יעקב. באמצע העלייה פנינו ימינה אל 
שביל עפר שהוביל אותנו אל הגן. כבר בכניסה 
הכה באפינו ריח מדהים של רוזמרין ושלל צמחי 
תבלין אחרים שאותם בחרה אדריכלית הנוף לנטוע 

בין שבילי הגן.
שני הקטנטנים פרצו מהאוטו ורצו בשמחה לכיוון 
מתקני המשחק הצבעוניים, כשהם חולפים בדרכם 
ליד נדנדת עץ משפחתית שהזמינה אותי, אמם 

ההריונית, למנוחה קלה מול הנוף היפהפה.
־אחרי משחק רגוע במתקנים ובחול הזהוב שסבי

בם, הצטרפו הקטנטנים אל שולחן הפיקניק 
שבחרנו מתחת לעץ הזית העתיק, שם אכלנו 

בנחת את ארוחתנו הקלה.

התחרטתי שלא ארזנו ערסל לניצול מרבי של 
החוויה, והבטחתי לעצמי ולילדים שבשבוע הבא 

נחזור מאורגנים לבילוי ארוך יותר.
קיום ההבטחה נדחה בחודש הודות ללידת 
המתוק השלישי של משפחתנו, ובחרנו בגן 

כמקום “חשיפתו לראשונה” של התינוק 
בפני חברינו הטובים.

הביקור השני התקיים בשעה מאוחרת יותר 
של הבוקר. כבר כשהגענו לחנייה גילינו 
לא מעט מכוניות שהקדימו אותנו. לרגע 
דאגתי שמישהו הקדים אותי ועשה כתבת 
צבע על הגן באחד הערוצים המסחריים, 
וכעת ניתקל בכל עם ישראל על טפיו, 
אך לאחר שנכנסנו לגן גיליתי שכמעט 

־כל הפרצופים מוכרים לי מהאזור. הבניי
מינים והזכרונאים מכירים טוב את פיסת 

גן העדן הקטנה שלהם.
הילדים נהנו שוב והתינוק הצהבהב קיבל 

־אמבטיית שמש מבורכת. פרשנו מחצ
לת ליד אחד השולחנות ואפילו הבאנו 
מסחטת פרי הדר ושק תפוזים שהעסיקו 

בכיף את הילדים.
איך מגיעים? נוסעים מבנימינה בכביש 
652 המוביל אל המושבה זיכרון יעקב. 

־מול הכניסה לתיכון אורט השומרון בנימי
נה, פונים ימינה לדרך סלולה וליד עץ אלון 
עתיק פונים שמאלה ונוסעים עד לחנייה של 

גן אהוד.
מירב אלון

הירקות במסע הרפתקאות הוא סיפור חביב 
על חבורת ירקות, שבהגיעם לפרקם החליטו 

לצאת למסע. 
כמו בכל מסע, יש 
משימה, יש מנהיג, 
יש חבורה ויש יוצא 
דופן. הסיפור נוגע 
בכל הנושאים האלה 
באופן הומוריסטי 

־וקליל, מלווה בצי
לומים מרהיבים של 
יצירות הפלסטלינה 

של דורון בן נתן.
כל ילד וכל הורה 

יכולים להזדהות עם מי מדמויות הירקות, כמו גם 
־ליהנות מהכישרון והצבעוניות של ירקות הפל

סטלינה מעוררי התיאבון, שרק מחכים שמישהו 
יקטוף אותם מהגינה ויהפוך אותם לסלט עשיר 

ומגרה.
בתי הקטנה פתאום הבינה כמה חציל הוא יפה, כמה 
ירקות הם צבעוניים ועל הדרך ציינה את שמות כל 
הצבעים - כי איך אפשר שלא עם צבעים כאלה.

מומלץ לקריאה בכל בית, כולל זה שבו הירקות 
)או האוכל בכלל( הם נושא רגיש, בית שמעודדים 
בו יזמות צעירה, חולמים חלומות ומחנכים ילדים 

שאפשר להגשימם. 
הדס לוז

קריאה בריאה
 הספר "ירקות במסע הרפתקאות" 

מעודד ילדים לאכול בריא 

הגן הנדיב
אם אתם מחפשים מקום שקט לטיול עם הילדים אתם מוזמנים ל"גן אהוד" בזיכרון יעקב – 
פינת חמד קטנה וקסומה מול נוף עוצר נשימה של כרמים, שדות ומטעים של בקעת הנדיב

תכירו את זה - פורטל “את זה”, בבעלות יעל גרינשפון, עוסק בלימוד נושאים חשובים בדרך חווייתית ומעשירה באמצעות יצירה, משחקים ודפי העשרה

ילדים

ספר

בילוי בטבע

www.etze.co.il

יצירה

־מעבר לרחוב הראשי של הוד השרון, במר
חק שלוש דקות מאחד הקניונים העצומים 

־במדינה )שרו
נים(, שוכנת 
פינת החמד 
הירוקה משק 
ברזילי. מבנה 
עץ שטובל בגן 
ירק רחב, סוכות 

־מוצלות ושלו
שה חמורים 
מקבלים את 
פנינו ומשרים 
אווירה כפרית 

נינוחה.
יותם הגנן קיבל את פני הילדים, ויחד איתו הם 
יצאו לסיור בגן ושיחקו ב”חפשו את המטמון”, 
אספו אוצרות מהטבע בתוך בקבוקי זכוכית, 
נהנו ממופע ג’אגלינג מתפוזים וסיימו בפעילות 

יצירה של קישוט בקבוקי זכוכית.
לילדים מוקדש תפריט מיוחד שכולל רק מנות 
ידידותיות: פיצה, פנקייק, חביתה ופסטה לצד 
ירקות חתוכים ובתוספת שתייה וקינוח. כמו כן 
מציעים במקום תפריט תינוקות הכולל מחית 

של פירות או ירקות מהגינה. 
אין ספק, מדובר בבילוי מזין לגוף ולנשמה.

יעל קשלס

ילדים בני כל הגילים מוקסמים מהיכולת 
המופלאה של הספוג לצוף, אולי זו הסיבה לכך 

שרבים מהם אוהבים 
את הדמות ואת סדרת 
הטלוויזיה “בוב ספוג”. 
לכן החלטנו הפעם 
למחזר שאריות ספוג 
ולהכין מהן בובות 
שונות, אונייה של 
ישראל ואפילו סיכות 

דקורטיביות.
חומרים לאוניית ספוג 
של ישראל: שארית 
ספוג גדולה, סרט בד 

־עבה, שאריות בדים וסרטים, טוש עבה לסימון, מספ
ריים, דבק לבד, דגלי ישראל קטנים.

הוראות הכנה: משרטטים על חצי משארית הספוג 
הגדולה אליפסה מחודדת בקצוות שתהווה בסיס לאונייה 
וגוזרים מסביב. משרטטים על שארית הספוג אליפסה 
מחודדת בקצותיה וקטנה יותר, גוזרים ומניחים אותה 

־על גבי האליפסה הגדולה. מדביקים את שתי האליפ
סות זו על זו, כך שהקטנה מעל הגדולה.

עוטפים את האליפסה העליונה בסרט בד וקושרים. 
־מקשטים בשאריות בדים, סרטים, טושים וחומרי יצי

רה, נועצים את דגלי ישראל על הספינה ומשיטים 
באמבטיה. 

מאיה שלום

משחקים עם אוכל
מסעדה צמחונית במושב ירקונה 

מציעה תפריט ופעילות לילדים

סופגים עם זה
אל תזרקו את הספוגים הישנים. 
אפשר ליצור מהם בובות וסיכות

 מסעדה


