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מבט מהגן
עבודות בדרך!
צמחים אכן מגדלים אנשים!
עצות לטיפול בעצים
מה רואים הצמחים?
ט"ו בשבט למשפחות

דבר המנכ"ל
קוראים יקרים,
הגענו לסיומה של עוד שנה פורה של עשייה נמרצת בגן ,ואנו ניצבים כעת
בפתחה של שנה רבת-חשיבות של בנייה מחודשת!
אנו לקראת תחילת העבודות בשני פרויקטים מרכזיים :שביל התגליות
לילדים והרחבת החממה הטרופית .אנו מקווים כי שני אלו יחוללו מהפכה
בחוויית המבקרים בגן ,וימשכו אליו מבקרים רבים מאי-פעם.
בשנה האחרונה ,ביצענו מספר פרויקטים בשטח .חידשנו את הבריכה על שם
ויויאן סנלייט (בה גדלים כעת צמחי מים נדירים) ,וכן את האגם המרכזי על
שם משפחת כהן ,לו הוספנו מדשאת אמפיתאטרון ובמה זמנית אשר שימשה
לסדרת ההופעות השנתית של הגן בחודש יוני .יצרנו אזור תצוגה חדש לאוסף
הבונסאי ,אזור ישיבה ציורי בשם 'משעול האלון' בשביל התנ"ך ,ושביל גישה
לנכים .בנוסף ,גנני הגן שתלו מחדש מספר חלקות-משנה .כל הפרויקטים
הללו הוסיפו על עבודתם הרגילה של צוותי הגינון והתחזוקה של הגן ,וברצוני
להודות להם על עבודתם הקשה.
בה בעת ,מחלקות השיווק ,המכירות והחינוך בגן הבטיחו כי הגן ישמש מוקד
משיכה לקהל מבקרים מגוון .בשנה האחרונה ,זכינו לראות מגוון רב של
פסטיבלים ,תערוכות ופעילויות שונות ואף להשיק תוכניות חינוכיות חדשות,
נוספות על התוכניות המוצלחות של הגן לבתי הספר דוגמת פרויקט הדו-
קיום.
במקביל ,הצוות המדעי בגן עסק בפיתוח מאגר המידע המתקדם של הגן,
בהרחבת אוסף המינים הנדירים שכולל גם צמחים הנמצאים בסכנת הכחדה
וביישום או אירוח פרויקטים שונים למחקר.
נשמח לראות אתכם אצלנו בגן!

אורן בן-יוסף
מנכ"ל

תוכן עיניים
2

דבר המנכ”ל
חדשות הגן

עבודות בדרך תצוגות חדשות מלגאים חדשים

עבודות בדרך!
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צמח העונה

אנו שמחים להודיע כי בקרוב תתחיל העבודה על שני פרויקטים מרכזיים,
אשר עם סיומם ,יציבו את הגן ברשימת אתרי החובה בארץ!
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טיפים לטיפול בעצים
מהמתנדבים
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צמחים חדשים בגן הבוטני
מלגאים
לוח מודעות
פרויקט אימוץ צמחים נדירים
לוח אירועים
ספרים ואינטרנט

עידוד ילדים לשקוע בקסמי הטבע הוא הרעיון העומד מאחורי
שביל התגליות ,שתואר בגיליון הראשון של 'מבט מהגן'.
השביל האינטראקטיבי יתפרס בחלקות צפון אמריקה ואוסטרליה בגן,
ויכלול תחנות אשר יעודדו ילדים לחקור את סביבתם דרך משחק .התחנות
תתמקדנה בהכרת הדרך הייחודית בה התאימו עצמם הצמחים לסביבות
השונות ,וימחישו את חשיבותם של הצמחים במרקם החיים.
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רקפת מצויה
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ראיון עם זמירה אופיר

פלורה פלשתינה עולה לרשת
מה יודעים הצמחים
עמוד  11באנגלית  -ט"ו בשבט למשפחות
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צמחים מגדלים אנשים
הגן הבוטני והקהילה

תודה לתורמים בשנת 2012

עורכות :סו סורקיס ולבנה פינק
תוכניות בשער :צורנמל טורנר אדריכלות נוף ,עידו ברונו עיצוב
תוכנית חממה טרופית :שלמה אהרונסון אדריכלים
איור בוטני :אסתר הובר
צילומים :אורי פרגמן-ספיר ,יהודית מרקוס ,נטלי סימונס ,עפרי בר,
ידידיה ירושלמי ויוני פזי
עיצוב גרפי :קרן שפירא-בוזגלו
תרגום :עפר גרינולד שירותי תרגום
הגהות ועריכה לשונית עברית – צוות האיגרת של אגודת ידידי הגן:
שרה אדר ,חנה כהן ,נחמה פורסטר ,לבנה פינק
כתובת :יהודה בורלא  ,1שכונת ניות ,ירושלים
למשלוח מכתבים :הגן הבוטני האוניברסיטאי ,קריית האוניברסיטה ,גבעת רם,
ירושלים .91904
טל 02-6794012 :פקס02-6793941 :
מחלקת הזמנות | 073-2438914 :פקס02-6793941 :
jbotanic@botanic.co.il
שעות פתיחה של הגן :ימים א-ה 09:00-17:00 :
יום שישי/ערב חג | 09:00-15:00 :יום שבת/חג09:00-17:00 :
למעט ימים של אירועים מיוחדים  -לפרטים יש להתעדכן במזכירות הגן
או באתר האינטרנט www.botanic.co.il
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חדשות הגן ...חדשות הגן...

החממה הטרופית סגורה כבר עתה בפני הציבור ,לקראת ביצוע
עבודות נרחבות .צמחי החממה הועברו לאיחסון זמני.

תוכנית להרחבת החממה הטרופית  -הדמייה להמחשה

צמחים מאזור הבלקן והקווקז נשתלו בשביל הגישה החדש לנכים ,אשר
אנו נשאף לצמצם עד כמה שניתן את הפרעת עבודות הבנייה לפעילות
השוטפת בגן .עם זאת ,אנו ממליצים למבקרים להתעדכן באתר הגן קודם יקשר בין האגם ואזור הכניסה לגן ,לבין החלקות העיקריות .הפרויקט
ממומן על ידי משפחת שפיצר מניו יורק ,באמצעות הקרן לירושלים ,עם
לביקורם ,כדי למנוע הפתעות לא נעימות .במהלך השנה ,ייסגרו אזורים
מסוימים בגן לפרקי זמן לצורך ביצוע עבודות ,ויחולו שינויים בלוח הפעילות תמיכה נוספת מהמוסד לביטוח לאומי ורשות התיירות.
הרגיל של הגן.
תצוגת הבונסאי עברה שידרוג פיזי וקונספטואלי ,בזכות התרומה של
אגודת האגון-שו מיפן .התצוגה החדשה כוללת שביל הליכה העושה דרכו
בין עצי הדובדבן היפניֵ ,מיצג אבן ומים ,וחממה בה יוחזקו העצים הרגישים
לקור ,ואשר תשמש כמקום לסדנת עבודה.
שני מלגאים חדשים  -קייטי אלטון וטובי בול  -החלו עבודתם בגן ,תודות
לתמיכת אגודת ידידי הגן באנגליה .המלגאית האוסטרלית נטלי סימונס
חזרה למולדתה ,לאחר שיצרה אוסף נפלא של תצלומים של צמחי
הגן עבור מאגר הנתונים של הגן .המלגאי האוסטרלי טרוור ספינגז
החליט להישאר איתנו עד דצמבר .עזרתו בזיהוי מיני אקליפטוס וצמחים
אוסטרלים נוספים הגדלים בגן הייתה רבת-ערך.
למעלה מ 110-איש התכנסו באודיטוריום של הגן הבוטני ליום עיון בנושא
אלונים ,שכלל סיור באוסף האלונים החשוב של הגן.
החוקרים בגן הבוטני בשיקגו משתפים פעולה עם המדען הראשי שלנו,
ד"ר אורי פרגמן-ספיר ,בניתוח גנטי של איריס הסרגל ,צמח בסכנת
הכחדה הגדל רק בישראל וקרוי על שם ד"ר ורטן שגילה אותו לפני
למעלה ממאה שנה .משפחת ורטן באנגליה מסייעת במימון המחקר
המתבצע על מין זה בגן הבוטני ,במטרה להבטיח את שימורו.
איריס הסרגל Vartan's Iris

3

מהגנן הראשי

מהמדען הראשי

הצמח הלאומי
ד"ר אורי פרגמן-ספיר
הרקפת המצויה ( )Cyclamen persicumהיא הפרח הלאומי של ישראל -
אחד מתוך  20מינים בסוג רקפת ,הנפוץ בעיקר סביב אגן הים התיכון .מין יחיד
נפוץ מצפון לאלפים עד לדרום גרמניה ,מינים אחדים נפוצים עד לקווקז ומין
בודד נמצא אף בסודן.
טיפוס הבר של רקפת מצויה הוא ההורה הגנטי ממנו תורבתו כמעט כל הזנים
התרבותיים ,שהנפוץ מביניהם הוא רקפת מצויה זן ענקי (.)var. giganteum
הזנים התרבותיים פותחו על ידי תהליכי סלקציה ,הכלאת זנים בעלי תכונות
רצויות ,והכפלת החומר הגנטי בתא ליצירת פרחי ענק.

צמח דל תחזוקה לגינון חסכני במים
לרקפת יתרונות רבים כצמח גינה ועציץ :פריחה שופעת ויפה ,עלווה מגוונת ,משך
פריחה ארוך (מאוקטובר ועד מאי) ,ואולי החשוב מכל  -פריחה בצל.
בשנים האחרונות ניתן לרכוש פקעות של רקפת מצויה מטיפוס הבר .בניגוד לזני
התרבות ,רקפת הבר תפרח כל שנה .חסכונית במים ומתאימה לגידול במגוון
תנאים ,מצל מלא ועד שמש מלאה ,הרקפת תשגשג במיוחד עם השקיות עזר
מהסתיו ועד לתחילת חודש מאי ,בהפסקות הגשמים בחורף .חשוב להשאיר את
הפקעות יבשות בקיץ.
שמה הלטיני של הרקפת נובע מהמילה היוונית  - kyklosמעגל .השם מתייחס
לאופן בו עוקצי הפירות מסתלסלים מסביב לפרי עם גמר הפריחה .יוצאת דופן,
מבחינה זו ,היא הרקפת המצויה שעוקציה קשתיים ולא מסתלסלים.
הפרח הנטוי של הרקפת מגן על האבקנים ועל הצלקת מטיפות הגשם .האבקנים
של הרקפת הם דמויי מרזב בעל פתח צר ובספרות מתוארים כמותאמים
להאבקת זמזום ,האבקה בה נתלה החרק מתחת לפרח ובתנועות הבטן והחזה
(היוצרות קול זמזום) מנער את לוע הפרח וכך נשפכת עליו האבקה ממנה הוא
ניזון ובו זמנית מאביק את הפרח (הרקפת אינה מפרישה צוף) .בעבודת מחקר
של ד"ר רחלי שוורץ-צחור מרמת הנדיב ,נמצא כי יש מאביקים נוספים לרקפת
המצויה בארץ ,אלה הם עשים קטנים וגם דבורים.
הרקפת המצויה גדלה כצמח בר בשטח הגן עוד לפני הקמתו וכך היא ממשיכה
לקשטו ,בנוסף לכך הובאו במשך השנים פרטים נוספים במסגרת מבצעי הצלה
מאתרי בניה בעיר.

אלי בקר

העצים מהווים את שלד הנוף בגינות שלנו וכמובן גם בפארקים ובטבע .על פניו נראה לנו שהעץ הוא צמח חזק מאד ועמיד מאד ,כזה שלא
יאונה לו דבר .אולם לא כך פני הדברים .העצים רגישים מאד לתנאיי הסביבה ומגיבים אליה לעתים במהירות מבהילה .הצוות המקצועי
בגן הבוטני עוקב בתשומת לב ועין אחר אלפי עצים שהגיעו לכאן מכל העולם ,ממגוון רחב של אזורים אקלימיים וגיאולוגיים .מכל שלמדנו,
החלטנו לשתף אתכם בטיפים חשובים למען שימור העצים באזור שלכם ויותר מכך – להעצמת המופע שלהם בין אם ביטויו במבנה העץ,
עוצמת הפריחה או בתכונות אחרות.
דילול עדין של נוף עצים ירוקי-עד מומלץ לבצע בסתיו על מנת למנוע שברים
הנגרמים בגלל עומס השלג שעלול להצטבר בחורף.
אכת הגיזום
גיזום עצים נשירים יש לבצע לקראת סוף החורף .נזכיר כי ְמ ֶל ֶ
דורשת התמחות ויש להיעזר באנשי מקצוע למטרה זו .גיזום לא נכון עלול לפגוע
בעץ ולהחדיר אליו מחלות ומזיקים .מצד שני ,הימנעות מגיזום עלולה אף היא
להסב נזק כתוצאה מהיווצרות נקודות חולשה בענפים.
גיזום עצים צעירים הוא בעל חשיבות עליונה ,כי זו ההזדמנות לעצב בקלות
את נוף העץ ,על מנת לקבל עץ בנוי נכון לשנים רבות ולמנוע בעיות בעתיד.
גיזום של עצים הפורחים על ענפי שנה קודמת כמו שקד וכליל החורש ,יש
לבצע לאחר הפריחה על מנת לא לפגוע בה.

בר ֶסק-עץ בסתיו ימנע עשביה חורפית ויחסוך ניכוש עשבים בהמשך.
חיפוי ֶ
כמו כן מאפשר החיפוי שימור של לחות הקרקע בסביבת העצים לתקופה של
חודש ויותר לעומק האביב ויחסוך בכך מי השקיה .יש לחדש את החיפוי לפחות
אחת לשנתיים.
מועד הנטיעה של עצים הוא חשוב ולעתים קריטי להצלחתם .עצים נשירים
שמוצאם מאזורים ממוזגים (קרים) אינם רגישים לקור – אותם יש לשתול בחורף
המאוחר כאשר הם בתרדמה מלאה וללא עלים .המועד הזה נכון גם לעצים
מחטניים .את שאר העצים יש לשתול בתחילת האביב לאחר גלי הקור ,אבל לא
מאוחר ממועד זה ,כדי להימנע מהעונה החמה בשלב תחילת ההתבססות של
השתיל.
גינות קטנות סובלות משתילה צפופה מדי של עצים .בבגרותם הם יצלו אחד
על השני ולא יתפתחו כראוי .לכן יש חשיבות גדולה בבחירת העץ על פי גודלו
הסופי ,לנטיעה בשטח העומד לרשותנו.
לעצים צעירים רצוי לתת מנת דשן (על פי המלצת מומחים) עם הלבלוב
באביב המוקדם ,אז הוא אפקטיבי.

רקפת קיסוסית ( )Cyclamen hederifoliumהיא מין של צפון אגן הים
התיכון ,הפורח בסתיו ,וניתן לראותה בגן בחלקת הים-תיכון .שם המין העברי
והמדעי של מין זה ניתן בגלל הדמיון של העלים לעלי הקיסוס (.)Hedera
פרחי הרקפת הקיסוסית מאופיינים ביבלות ומופיעים בסתיו לפני לבלוב העלים.
עוד בחלקת הים התיכון פורחת רקפת נדירה ומיוחדת ,רקפת לובית
( .)Cyclamen rohlfesianumרקפת קיליקית Cyclamen cilicicum,
 ,Cyclamen graecumרקפת קיסוסית לבקנית ,ומינים נוספים צומחים כבר
עתה במשתלת הגן הבוטני .עדכונים על התקדמותם של צמחים אלה יופיעו
באתר האינטרנט ובדף הפייסבוק של הגן.
הגן הבוטני החל להקים אוסף רקפות ,אשר יורכב בעיקרו ממינים ים-תיכוניים,
ואשר ישמש מקור עיקרי לפיתוח זנים מקומיים .למידע נוסף על מיני הרקפות,
היכנסו לאתר האינטרנט.
http://www.cyclamen.org

Cyclamen persicum
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מהמתנדבים

צמחים חדשים בגן

ראיון עם זמירה אופיר ע"י חנה כהן

צמחים חדשים חסכני מים לגינון

הקרובה במהלך השבוע ,הנחות בקורסים ופעילויות בגן וכד' – כל אלה הם מעין
"תגמול" על השקעתם ההתנדבותית – ושני הצדדים נשכרים!
איך את רואה את התפתחות הגן בראי השנים?
במשך שנים רבות ,הגן הבוטני לא היה ידוע ,למעט גננים וחובבי טבע מושבעים;
אפילו שילוט לא היה .כדוגמת גנים בוטניים בעולם ,הוא תוכנן ונשתל בהקפדה
רבה על מוצאם של הצמחים לפי יבשות .עכשיו ,אורן בן-יוסף ,המנהל הנוכחי של
הגן ,מקדיש את מרצו וכישוריו לפיתוח מואץ ואנו רואים את הגן משתנה לנגד
עינינו" .אנחנו על המפה" בירושלים ובארץ!

מועדון המטיילים
לבנה פינק
אם יש מי שמזוהה ללא הפרד עם הגן הבוטני בירושלים ואגודת הידידים – הרי
זו זמירה אופיר ,אשר השכילה לצקת אל באר חייה קוקטייל ניחוחי של אהבות
– למשפחתה ולשותפה לחיים אשר ,לירושלים ,לנופי הארץ ,שביליה וצמחיה,
לספרות – שירה – תיאטרון – הרצאות ומה עוד החסרתי? – את אהבתה הגדולה
לגן הבוטני על מרכיביו !
מהיכן נובעת אהבתך לצמחים?
ההתעניינות שלי בצמחים היא מיום שנולדתי .אבי טיפח גינה גדולה ליד הבית
ואני הייתי עוזרת לו .אני זוכרת שבמלחמת השחרור ,השקינו את הגינה במי
ה"ספונג'ה" והכביסה....
תמיד יצאתי לטיולים .כשהייתי בצבא הלכתי עם שרה (אדר) למשתלות....מאוחר
יותר טיפחנו גינה.
איך התחיל הרומן שלך עם הגן?
חברה באוניברסיטה שאלה אם אני אוהבת צמחים ,והזמינה אותי לטייל עם הגן
הבוטני לזיכרון יעקב .בזמן הנסיעה ,קלטה נחמה בן זאב ז"ל שאני מזהה צמחים;
התיישבה לידי והציעה לי להתנדב בגן .השבתי לה שכשאצא לפנסיה ,אבוא
להתנדב....זה קרה הרבה יותר מוקדם...
התחלתי לעבוד במשתלה והייתי אחראית על תיכוניסטים שבאו לעבוד בגן
במסגרת פרויקט חינוכי למחויבות אישית מטעם בתי הספר .כשצבי רפאלי,
האחראי על המתנדבים יצא לחופשה ,מילאתי את מקומו לשנה וכשעזב ,קיבלתי
את האחריות לטיפול במתנדבים ,מזה כ 14 -שנים.
איך את רואה את התפקיד?
אני רואה בו חשיבות לאין ערך! אחרי היכרות ראשונה עם המתנדבת/מתנדב,
אני דואגת לשבץ אותם בעבודה מתאימה .מתנדבים עובדים לפעמים בשמש,
ברוח ולא תמיד בתנאים קלים .חשוב שהם יידעו שיש מי שרואה ומעריך את
עבודתם; שהם לא נמצאים בחלל ריק ,שיש אוזן קשבת לצרכים שלהם.
אני דואגת להם ומשתדלת לפתור בעיות לוגיסטיות ואחרות הקשורות לתחום
ההתנדבות .אני נוהגת לפגוש אותם ושומרת על קשר רצוף איתם.
איך "מגייסים" מתנדבים?
אנשים מגיעים "מפה לאוזן" חבר מביא חבר .מה מאפיין את רוב המתנדבים?
זו אוכלוסיה שאוהבת טבע וגננות ורוצה לתרום .אוכלוסיה שהתנדבות אינה
מילה גסה עבורה אלא תרומה לקהילה ולעצמם .רוב המתנדבים מגיעים אחת
לשבוע ,אך הם תמיד זמינים כשיש צורך בעזרה לארגון אירועים שונים.
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מהם תחומי ההתנדבות?
איסוף זרעים בעונתם והטיפול בהם ,עבודה בחלקות הגן ,בחממה ,במשתלה,
בהדרכה ,ביצור ובהכנת מוצרים למכירה בחנות ,בעבודה מנהלית ומשרדית
– ובהפקת האיגרת .עד לא מזמן ולאורך שנים ,העמידה ועדת תערוכות (כולל
אוצרת) תערוכות במרכז המבקרים .העבודה המתבצעת מקצועית מאוד,
חשובה ומועילה עם הזמן התגבשו קבוצות עבודה ,נוצרו חברויות הדוקות ונוצר
גם הוואי משותף באמצעות הפעילות שאגודת הידידים מארגנת כגון קפה-
מועדון ,טיול מתנדבים ביום הידיד ,סיורים מקצועיים בגן ובירושלים וסביבתה

באוקטובר התקיים טיול לאזור הכרמל בהדרכתה של הגר לשנר.
תחילתו של הטיול בגנים הבהאיים בחיפה .הגר ,כהרגלה ,העבירה טרם הסיור
בגנים מידע רב בנושא הבאהיים ,מתחילת הקמתה של הדת ועד עתה .לאחר
מכן יצאנו לסיור .לצערנו לא יכולנו לסייר בכל הגן מפאת הגשמים שירדו יום
קודם ,אך יכולנו להתרשם ממבט עליהם ,הן מלמעלה והן מלמטה ולראות את
העבודה המדהימה שהושקעה ומושקעת בעיצובם תוך התחשבות ושילוב בנוף
האזורי.
התחנה הבאה הייתה נחל שיח – כאן רובנו הופתענו .הירידה בנחל לאחר
הגשמים החזקים שירדו במקום יום קודם לכן הייתה מאתגרת ולא פשוטה.
תחילתו של הנחל במרום הכרמל וסיומו סמוך לבית הקברות בכפר סמיר.
הסלעים החלקים והבוץ לא "הקלו" – וכאן המקום להסב שוב את תשומת הלב
של המטיילים להקפדה על נעלי הליכה מתאימות וכן לבחון את מסלול הטיול
בטרם ההרשמה ,שכן מספר אנשים התקשו מאוד ולא הייתה אפשרות חזרה.
עם זאת ,הטיול היה מהנה מאוד ,הן מבחינה נופית והן מההיסטוריה של המקום
שלווו (איך לא) בהסברים וסיפורים של הגר ,שעושה זאת בצורה מעמיקה
ומעניינת .
ה"דובדבן שבקצפת" היה סיום הטיול בחוף הבונים ,עם צמחי חוף ובניהם אחרוני
החבצלות והשקיעה המהממת לה זכינו.
זה המקום להודות להגר על התנדבות מכל הלב.

ד"ר אורי פרגמן-ספיר ואלי בקר
בכל שנה אנו מגדלים עשרות צמחים חדשים שאינם מוכרים בארץ .אנו עוקבים
אחר התפתחותם במשתלה ולאחר מכן בשטח הגן .במשך מספר שנים אנו
בוחנים את מידת התאמתם לתנאים המקומיים וממליצים על חלקם לגינון,
לשימור ולמטרות נוספות.
הפעם החלטנו לספר לכם על שני צמחים; האחד אוסטרלי והשני מקומי.
המשותף לשניהם הוא עמידותם בתנאים מגוונים .שניהם מתאימים לתנאיי שמש
מלאה עד צל ושניהם חסכני מים וגם עמידים להשקיה קבועה .תכונות אלה
הופכות אותם למועמדים חשובים לגידול מסחרי בארץ ,היות והשוק הגנני משווע
לצמחים כאלה.
לומנדרה ארוכת-עלים Lomandra longifolia
בביקורנו באוסטרליה נדהמנו לגלות שצמח זה ,שנראה כמו דגן ,משמש לגינון
במגוון תנאים וסיטואציות .זהו צמח עשבוני רב-שנתי ממשפחת הקסנתוראיים –
משפחה של צמחים אוסטרליים אליה משתיכת גם הקסנטוראה .Grass Tree
הצמח מפתח גוש צפוף של עלים בעלי מופע ירוק ורענן כל השנה .הפריחה
אינה מרשימה ונבלעת בין העלים .גידלנו את הלומנדרה במשתלת הגן ותוך שנה
קיבלנו שתילים מרשימים במיכלים של  1ליטר .שתלנו אותם בגן האוסטרלי
ע"ש משפחת פינק ולא התאכזבנו .הצמחים שנשתלו במרווחים של  60ס"מ
הגיעו לגובה של  80ס"מ תוך פחות משנה ומילאו את כל השטח .גילינו שהם
עמידים למגוון תנאיי השקיה – מהשקיה מועטה ועד מרובה ,מצל מלא עד שמש
מלאה .בעקבות הצלחה זו ,אנו מקווים לנסות ולגדל בעתיד עוד מינים וזנים של
לומנדרה.
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce
ארנין ההרים הוא צמח של מזרח הים התיכון .בארץ הוא נדיר מאוד ונמצא
בטבע רק בנחל חזורי ובנחל עיון ,זהו בן-שיח ירוק -עד בעל נוף סבוך ועלים
דמויי מחט (מכאן השם העברי ארנין) .במהלך הקיץ מתפתחות מקצות הענפים
תפרחות ורודות יפות ,אולם הפריחה אינה צפופה .במסגרת פרויקט "אמץ צמח"
וגן המקלט לצמחים בסכנת הכחדה ,אנו מגדלים את הצמח מזה כמה שנים.
למעשה אנו מגבים את הצמח הנדיר כל כך .התחלנו מזרעים שהונבטו במשתלה
ולאחר מכן קטמנו מהם ענפים שהושרשו בקלות והפכו גם הם לצמחים .רוב
הצמחים בסכנת ההכחדה בארץ אינם בעלי מופע מרשים ולכן אינם מתאימים
לגינון .מעטים מהם כן תורבתו וזמינים בשוק הגנני .אלה ברובם צמחי מים,
כדוגמת איריס ענף וגומא פפירוס .אנו שמחים לגלות שהארנין יכול להיות מתאים
לתנאיי גינון אחרים .מצד אחד ,לגינה ים-תיכונית חסכנית במים ומצד שני,
לערוגות מושקות ליד צמחים פחות חסכניים .את הארנין תוכלו לראות בערוגות
הנמצאות משני צידי ארז הלבנון במעלה חלקת הים התיכון.
(ראה צילום בעמ'  6אנגלית)
לומנדרה ארוכת-עלים Lomandra longifolia

שקיעה בחוף הבונים

מלגאים

נטלי וטרוור
בשנה שעברה ,החלה לפעול באוסטרליה תוכנית מלגות חדשה לבוטנאים
בדומה לתוכנית הוותיקה –  30שנה – של אגודת ידידי הגן באנגליה .התוכנית
האוסטרלית מנוהלת על ידי סניף קק"ל במלבורן .שוחחנו בהתכתבות עם נטלי
סימונס וטרוור ספינגס על חוויותיהם.
נטלי סימונז כותבת" :מייד עם סיום לימודי הגינון ,לאחר שינוי קריירה ,נפלה
בחלקי הזכות האדירה להתחיל את דרכי בגן הבוטני בירושלים".
"צוות הגן עודד אותי לשלב את ניסיוני הקודם מתחום האומנות עם הקריירה
החדשה בה בחרתי ,על ידי צילום צמחים רבים ועל ידי עיצוב והקמה של גינה
חדשה ואזור ישיבה לבית הספר לגינון .במקביל ,השתתפתי בזריעות בחממה,
טיפלתי באוסף הגיאופיטים ועבדתי בצמוד לצוות הגן .המגוון שבחוויות הבהיר לי
את הדרך בה ארצה להתפתח עם שובי לאוסטרליה".
לפני שלוש שנים ,טרוור ספינגז ויתר על  25שנות עבודה כשף ומסעדן ,לטובת
לימודים ועבודה בתחום הגינון.
הוא כותב על חווייתו כמלגאי" :למדתי כל כך הרבה על דברים כה רבים,
והחוויה  -אני מקווה  -מיקמה אותי על מסלול לקריירה בעלת אופי בוטני עם
שובי לאוסטרליה .השתתפתי בפרויקט שימור הצמחים הנדירים; אספתי זרעים
ולמדתי על קטלוג וטיפול באוסף; והעברתי חלק גדול מזמני בחלקת אוסטרליה.
כאן ,זיהיתי (או תיקנתי את זיהויים) של מספר רב של צמחים מהמשפחות
 ,Myrtaceae, Proteaceaeו ,Fabeacae-וניסחתי דפים לסיורים עצמיים
בחלקת אוסטרליה כולה .בזמני החופשי (!) ,התחלתי לעבוד גם עם מספר גינות
קהילתיות .הארכתי את שהותי כאן ,ונהניתי מכל רגע".
נטלי וטרוור מוסיפים" :אנו רוצים להודות לד"ר אורי פרגמן-ספיר ולידידי הגן
הבוטני בישראל על הטיולים הנפלאים; לצוות הגן ,שרבים מהם היו לחברים
קרובים; ולתורמים שפתחו בפנינו את האפשרות לחוות את הגן ,ולגלות את
ישראל והתרבות המקומית".
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לוח מודעות
פרויקט "אמץ צמח נדיר"
כפי שרבים מכם וודאי יודעים ,הגן הבוטני מגייס כספים להבטחת עתידם
של  414מיני צמחים המצויים בסכנת הכחדה בישראל.
נכון לסוף השנה שעברה ( ,)2012נמצאו בגן הבוטני  124מינים בשלבים שונים של צמיחה.
מינים אלה הצטרפו ל 86-צמחים נוספים הנמצאים בסכנת הכחדה מקומית באזורים
מסוימים בארץ .כל הצמחים מצאו מקום מבטחים בגן הבוטני.
חלק מהמינים יוחזרו אל הבר ,כדי לחזק את האוכלוסיות ההולכות ומצטמצמות.
מינים העשויים לשמש צמחי נוי משווקים לא פעם למגדלים ,משתלות ולמוסדות ציבור
כדוגמת רשויות עירוניות.
נדרשים  10,000ש"ח כדי לזהות ,לאסוף ולגדל מין אחד
הנמצא בסכנת הכחדה למשך חמש שנים.
אנא עזרו לנו להציל מיני צמחים לפני שיהיה מאוחר מדי!
צרו קשר עםtal@botanic.co.il :

סם-כלב מזרחי ()Trachomitum venetum
הוא צמח עדין ואוהב-מים ,הנמצא בסכנת הכחדה
בשל התייבשות וזיהום נחלים ומעיינות בארץ.
בגן הבוטני מגדלים צמח זה ומקווים להשיבו לטבע
בעין עבדת ,מעיין בנגב ,שם הצמח נכחד.

חידוש מנויים

לחידוש המנוי לגן ,היכנסו למשרד אגודת
הידידים ,או שלחו להם בדואר את כרטיס המנוי ,צ’ק ,וטופס מלא .ניתן לחדש
מנויים גם דרך הטלפון .אנו מבקשים כי תמסרו לאגודת הידידים את כתובת
הדוא”ל שלכם כדי לחסוך בנייר ובעלויות דיוור!

חנות הגן

ממשיכה להוסיף להיצע המוצרים! לרגל חנוכה ,החנות
מציעה ערכות לגינון אורגני בעדניות! היכנסו לראות את תחנות המטאורולוגיה
הביתיות ,את ספרי הטבע ,או את ניירות המכתבים המעוטרים באומנות העלים
היפהפייה של לורנזו דורן ,שעבודותיו עדיין מוצגות במרכז המבקרים של הגן.
זכרו :הרווחים ממכירת מוצרי הידידים מסייעים לגן ישירות!

ייעוץ גנני

יחיאל ברס עומד לרשותכם בכל נושא גינוני,
בימי שני ,בין השעות  10:00- 9:00בטל02-6791715 :

טאי צ’י

ענת ארל מלמדת טאי צ’י בגן הבוטני.
לשיעור ניסיון חינם ,צרו קשר עם ענת בטל'054-570511 .
או במיילanaterrel@gmail.com :

ימי הולדת בחיק הטבע!

בואו לחגוג יום הולדת מיוחד במינו בגן הבוטני! שפע המדשאות בגן ומגוון
הצמחים והעצים הם גם התפאורה המושלמת למסיבות סיום .התוכנית מוצעת
לימי חול בלבד .למידע נוסף ,צרו קשר עם צוות המכירות של הגן
בטל' 073-2438914

חוקרים צעירים

ילקוט חוקר צעיר ,ובו פעילויות מיוחדות
לילדים ,מחכה לכם בעמדת התשלום .הילקוט ניתן בחינם עם הפקדת תעודת
זהות הורה.
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פעילויות בגן
ינואר

 1.1.2013יום ג'
 8.1.2013יום ג'
 13.1.2013יום א'
 15.1.2013יום ג'
 17.1.2013יום ה'

ינואר-מרץ

 15:00סיור רגלי :חלקת דרום אפריקה מתקשטת לשנה החדשה
 15:00סיור רגלי :חילופי העונות בחלקת ים-תיכון
 14:30סיור בוטני :חורף בגן
 15:00סיור רגלי :לדוברי רוסית ועברית – פריחה בחלקות חצי הכדור הדרומי
 07:00מועדון המטיילים :טיול הליכה (בעיקר ירידה) לגליל התחתון :לקרני חיטין (כ 3 -ק"מ)

ולעין פורייה (כ 5 -ק"מ) .מדריכה :הגר לשנר
 22.1.2013יום ג'  15:00פסטיבל :חגיגת ט"ו בשבט – "העצים יוצאים לבחירות!"

 23.1.2013יום ד'  07:00טיול מתנדבים :גבעות אלונים-שפרעם ,בית לחם הגלילית ,חוות התבלינים ,רקפות שריד.
מדריכה :הגר לשנר
 27.1.2013יום א'  16:00יום הידיד ויום הזיכרון לזכרה של נחמה בן זאב ז"ל :על סדר היום :התכנסות וכיבוד קל
"פרחים עם הסקה מרכזית" ,הרצאה של ד"ר מיכאל אבישי
 29.1.2013יום ג'  15:00סיור רגלי :לחלקת אוסטרליה ואוסטרליה "עילית"

פברואר

4.2.2013
5.2.2013
12.2.2013
12.2.2013
18.2.2013
19.2.2013
26.2.2013

יום ב'
יום ג'
יום ג'
יום ג'
יום ב'
יום ג'
יום ג'

 26.2.2013יום ג'

מרץ

 15:00סיור לזכרה של נחמה בן-זאב ז"ל :שקדיות בעין כרם מדריכה הגר לשנר
 15:00סיור רגלי :שביל התנ"ך -אביב ופריחה בתנ"ך ובמקורות
 15:00סיור רגלי :לחלקת ים  -תיכון דרך חלקת אוסטרליה
 16:00קפה מועדון :צמחים פולשניים בישראל .מרצה ג'אן מרק דופור דרור ,ד"ר לאקולוגיה
 14:30סיור בוטני :סוף החורף ,כמעט אביב
 15.00סיור רגלי :פריחת הוורדיים בחלקת מרכז אסיה
 07:00מועדון המטיילים :טיול לבקעת הירדן :סרטבה (יקינתונית) מו"פ ,קאסר-אל-יהוד.
מדריך ד"ר אורי פרגמן-ספיר
 15.00סיור רגלי :חתך רוחב בגן  -אירופה ,צפון אמריקה ,דרום אפריקה

ספרים
ואינטרנט
פלורה פלשתינה עולה לרשת!

מה יודעים הצמחים

חדשות טובות לכל אוהבי צמחי ארץ ישראל -
פלורה פלשתינה עולה לרשת!

מגדיר לחושים ,מאת דניאל חיימוביץ

היצירה המקורית והמונומנטלית ,הכוללת את כל מיני הצמחים המוכרים
בארץ ישראל (ישראל ,שטחי הרשות הפלשתינית וירדן) ,נכתבה על ידי
הפרופ' מיכאל זהרי ונעמי פינברון ,והתפרסמה בארבעה כרכים בין 1966
ו.1986-
על המהדורה השנייה של היצירה עובד בהתנדבות צוות בוטנאים ,הכולל
את פרופ' אבינועם דנין ,פרופ' מרדכי כסלו פרופ' עוזי פליטמן ,ד"ר אורי
פרגמן-ספיר (מדען ראשי ,הגן הבוטני) ,דוד הלר והגר לשנר.
המהדורה החדשה תכלול מינים וקבוצות טקסונים רבות אשר נתגלו
בשנים האחרונות ,ומידע עדכני על הכול מאבולוציה ,סיסטמטיקה ותפוצת
מינים ,ועד להתנהגות ביולוגית ותועלת לאדם .הערכים כוללים את אותם
ציורים בוטנים מקוריים של ציירים כדוגמת אסתר הובר ,רות קופל ,וקטי
טורן ,ובחלק מהמקרים אף איורים חדשים ותצלומים .בעתיד ,המהדורה
החדשה תהיה זמינה גם בעותק קשיח.
את החלק הראשון של המהדורה המעודכנת ניתן למצוא כבר עתה באתר:
.http://www.tropicos.org/Project/Palaestina

ינואר-מרץ 2013

אם אתם חושבים שהצמחים שלכם ייטיבו לצמוח אם תדברו איתם ,אתם כנראה
טועים  -רוב הסיכויים שהצמחים חירשים .לעומת זאת ,הם ידעו אם אתם לובשים
חולצה כחולה או אדומה.
תובנות אלה ונוספות מופיעות בספר "מה הצמח יודע " (What A Plant
 ,)Knowsמחקר ידידותי וקריא על קווי הדמיון שבין 'חושי' האדם והצמחים,
שנכתב באנגלית על ידי דניאל חיימוביץ ,מנהל מרכז מאנה למדעי הצמח
באוניברסיטת תל אביב.
אז מה יודעים הצמחים? קחו ,למשל ,את חוש הראייה .ראייתם של הצמחים,
מסביר חיימוביץ ,מורכבת בהרבה מראיית בני האדם (לפחות בכל הקשור
לחישה)  -הגיוני ,בהתחשב בעובדה שעבור הצמחים ,אור משמעו מזון והישרדות.
בעיניים שלנו ,בני האדם ,ישנם ארבעה סוגים של קולטני אור .לעומת זאת,
לתודרנית לבנה ( ,)Arabidopsis thalianaצמח מעבדות נפוץ ,לפחות
אחד-עשר סוגי קולטנים! אלה מורים לצמח מתי לנבוט ,מתי לכוונן עצמו לכיוון
האור ולפרוח ,מתי לילה ,וכמה אור מגיע אליו.
אור כחול גורם לצמחים לפנות לכיוון האור .גלים שונים של אור אדום מורים
לצמח מתי 'לישון' ומתי 'לקום' .הצמחים אפילו סובלים מתופעה הדומה לתופעת
הג'ט-לג האנושית ,אם מפריעים למחזורי האור-חושך שלהם.

 5.3.2013יום ג'  15.00סיור רגלי :לחלקת מרכז אסיה דרך גן צמחי המרפא
 5.3.2013יום ג'  16:00קפה מועדון :פארק עירוני אקולוגי בכפר סבא .מרצה עידן ברגר ,מנהל מחלקת גינון
בפארק העירוני בכפר סבא
 8-9.3.2013סופ"ש ,יציאה  07:00מועדון המטיילים  :טיול לנגב .שישי :שבטה ,חולות עגור ,חמוקי ניצנה ,עזוז.
שבת :תלוי בגשמים .מדריכה :הגר לשנר
 12.3.2013יום ג'  15.00סיור רגלי :פריחה בעולם החדש
 18.3.2013יום ב'  14:30סיור בוטני :שיא האביב
 19.3.2013יום ג'  15.00סיור רגלי :מאירופה המתעוררת לאיים הקנאריים
פסח בגן :חגיגה לכל המשפחה
 27.3.2013יום ד'
פסח בגן :חגיגה לכל המשפחה
 28.3.2013יום ה'
פסח בגן :חגיגה לכל המשפחה
 29.3.2013יום ו'

חיימוביץ הציג דוגמאות מרתקות של גנים אשר הצמחים ובעלי החיים ירשו
מאבותיהם המשותפים ,החד-תאים.
לצמח התודרנית ,למשל ,ארבעה גנים אשר ,אם הם עוברים מוטציה ,ידועים
כגורמים לחירשות בקרב בני אדם .גן אחד משפיע על התפתחותן של השערות
באוזן הפנימית .בצמחים ,אותו הגן מסייע בצמיחתם של היונקות בקצות
השורשים ,דרכם סופח הצמח מים ומינרלים.
לתודרנית אף יש גנים המעורבים בסרטן שד תורשתי בבני אדם .כאשר הגנים
עוברים מוטציה בבני אדם ,הם גורמים לתאים להתחלק בקצב מהיר מדי ,מה
שיכול לגרום לסרטן .כאשר אותם הגנים עוברים מוטציה בצמח התודרנית ,תאי
הגזע מתחלקים יותר מאשר תאים רגילים ,והצמח כולו מפתח רגישות-יתר
לקרינה.

כול סיור בגן יוצא ממרכז המבקרים | סיורים רגליים בגן מודרכים ע"י ידידי הגן או ע"י מחלקת החינוך | סיורים בוטניים מודרכים ע"י צוות הבוטני של הגן ומומחים
בוטניים חיצוניים | משך הסיורים בגן  -כשעה וחצי | טלפון לבירורים :אילנה 02-6480049 :ליאורה | 02-6794012 :בימי גשם הסיור מבוטל

קורסים

 ,Scientific Americanהוצאת ,Farrar Straus and Giroux
ניו יורק2012 ,

"הבה נשתמש בטרמינולוגיה...השמורה בדרך כלל לחווייה האנושית ",קובע
חיימוביץ הישר בתחילת המאמר" .כשאני בוחן מה צמח כלשהו רואה או מריח,
איני טוען כי לצמחים עיניים או אפים (או מוח הצובע את אותות החושים ברגש).
אך לדעתי מינוחים אלה יכולים לסייע לנו לחשוב בדרכים חדשות על חושי
הראייה והריח ,על מהו צמח ,ובסופו של דבר  -מה אנחנו אנו".

גננות נוי-סוג  1עסקי כ 10 -חודשים ( 312שעות) ,ימי רביעי  15:30-08:30פתיחה :ינואר 13
גננות נוי-סוג  2כשנה ( 360שעות) ,ימי שני  15:30-08:30פתיחה :פברואר 2013
אמנות הבונסאי  8מפגשים ,ימי שלישי  20:00-18:00פתיחה :ינואר 2013
גידול סחלבים למתקדמים  10מפגשים ,ימי שני  19:00-17:00פתיחה :מרץ 2013
הכרת צמחי נוי (חדש!)  20מפגשים ,ימי שלישי  17:00-13:00פתיחה :ינואר 2013
שזירת פרחים למתחילים  9מפגשים
קורס בוקר :ימי ראשון  0012:30-10.פתיחה :ינואר 2013
קורס ערב :ימי רביעי  20:30-18:30פתיחה :פברואר 2013
שרביטן ירדני .איור – אסתר הובר

לפרטים והרשמה :מח' הקורסיםwww.botanic.co.il | atad@botanic.co.il | 073-2438942 :
* ייתכנו שינויים
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"

צמחים אכן מגדלים אנשים!

’

מאת :סו סורקיס

התוכנית של אלו"ט מצטרפת לתוכניות נוספות בגן הבוטני המותאמות
לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים .נפגעי הלם קרב מגיעים מדי שבוע למפגשי גינון
טיפולי .בנוסף ,צוות הגן אף מונה מספר אנשים בעלי צרכים מיוחדים.
"אני משוכנע שגנים בוטנים באמת יכולים להשפיע עמוקות על אנשים ",אמר
מנכ"ל הגן הבוטני ,אורן בן-יוסף" .גן בוטני אינו יכול להיות מוזיאון ,ובימינו הוא אינו
יכול להרשות לעצמו להיות מוזיאון .גנים בוטנים מתקיימים בתוך קהילות ,ועליהם
לשמש משאב חי וצומח לקהילה ,וכוח הדוחף לשינוי חברתי חיובי".

בכיוון אחר ,הגן הבוטני גם מפתח קשרים עם הקהילה החרדית .לקהילה זו בתי
ספר נפרדים ,שם הבנים ,בפרט ,מתמקדים בעיקר בלימודי דת וחשופים פחות
לנושאים כמו מדעים בהשוואה לעמיתיהם במערכות החינוך האחרות.
יוזמה נוספת שמקדם הגן בשיתוף מנהל קהילתי יובלים ,בקרית יובל כוללת
הקניית כלים למנהיגות וידע סביבתי לקבוצת  - Green Teamקבוצת בני נוער
העוברים הכשרה להפצת המסר הסביבתי בבתי הספר ובקהילות מהם באו.
כל הפרויקטים הללו זקוקים לתמיכה כדי להמשיך ולהתרחב.
למידע נוסף על אפשרויות לסייע בפרויקטים אלה ואחרים,
צרו קשר עם סו סורקיס sue@botanic.co.il
או עם טל סצמסקי tal@botanic.co.il

בתמונה :ילדים ערבים ויהודים מכינים יחדיו זעתר.

Jewish and Arab children prepare Za’atar together.

אנו מודים לתורמים הבאים
על תמיכתם בגן הבוטני ירושלים במהלך 2012
דלה ופרד וורמס ,OBE ,ישראל; | לאון פינק ,סידני ,אוסטרליה
קרן גלינסון ,סן דיאגו ,ארה"ב; | משפחת שפיצר ,ניו יורק ,ארה"ב;
אגודת אגון-שו ,יפן; | משפחת חיימיקי -כהן ,סלוניקה ,יון
המוסד לביטוח לאומי ,ישראל | רשות התיירות הממשלתית ,ישראל
קרן משפחת לייכטג ,ארה"ב | עמותת "חברים" ,נורווגיה
קרן משפחת נפתלי ,אוסטרליה | סיימה ומשפחת לדרמן ,אוסטרליה
חנה ויחזקאל ברנהולץ ,ישראל
תרומה אנונימית דרך ידידי הגן הבוטני באנגליה
משפחת פרידמן ,ניו ג'רזי ,ארה"ב
בית הכנסת בית שלום ,מיאמי ,פלורידה ,ארה"ב
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Questions:

1. Today, Tu B’Shvat is known as the New Year for Trees.
?What function did it have in ancient times
?2. Where is Tu B’Shvat first mentioned in Jewish sources
?3. Why do Jews traditionally eat dried fruit on Tu B’Shvat

Answers for the quiz

הגברים מגיעים לגן הבוטני חמישה ימים בשבוע ,במסגרת תוכנית המשלבת
לימוד עם הכשרה תעסוקתית .בכיתה ,הם מתרגלים כישורים חברתיים כמו
תקשורת ,ומתאמנים על זיהוי אותיות ,מספרים וסמלים .מחוץ לכיתה ,הם עובדים
לצד צוות הגינון של הגן .בינתיים ,הם גרפו עלים ,העבירו צמחים מהחממה
הטרופית ,והכינו ערוגות לשתילה" .בחרנו בגן הבוטני מכיוון שהוא קיבל אותנו
בזרועות פתוחות ",ציינה הדס" .והיתרונות ניכרים כבר עתה".

במקביל ,כ 1,200-ילדים ערבים ויהודים מגיעים מדי שבוע לבית הספר לחקלאות
וחינוך סביבתי ,הפועל בגן הבוטני במימון משרד החינוך.

Quiz

1. Tu B’Shvat marked the start of the new ‘tax’ year for fruits.
The Bible commanded the Israelites to pay a form of tax to the
community, called a tithe, to help the poor and to remunerate those
who worked in the Temple. Temple workers were not allowed to
hold land, which meant they could not produce their own food.
This tithe was paid in the form of crops and animals.
2. It first appears in the Mishna, which translates the written Torah
(the first five books of Moses) into a guide for everyday Jewish
religious practice.
3. During this period in Israel, there is no fresh fruit on the trees.
The ancient farmer would only have had dried fruits in his kitchen,
clearly taxable for the ‘financial’ year that had just ended.

"זה פתח בפניהם עולם חדש .העבודה בחוץ מעניקה להם תחושה של חופש
פיזי ,וסביבת הטבע מרגיעה אותם ".כך ,לדברי הדס מרגליות ,רכזת פרויקט חדש
למבוגרים עם אוטיזם ,שנפתח בגן הבוטני בסתיו האחרון .הפרויקט המשותף עם
עמותת אלו"ט  -האגודה הלאומית לילדים אוטיסטים  -נפתח עם ארבעה גברים
צעירים ,בשנות ה 20-וה 30-לחייהם ,הגרים כולם בבתי אלו"ט בתוך הקהילה,
ואשר אף זוהו כבעלי פוטנציאל לעבודה בקהילה.

עוד ,במסגרת המאמץ לקידום שינוי חברתי חיובי ,בשנה שעברה הרחיב הגן
הבוטני תוכנית דו-קיום יהודית-ערבית .התוכנית מנצלת את הצמחים כהזדמנות
להפגיש בין צעירים יהודים וערבים שבדרך כלל לומדים בבתי ספר נפרדים.

חפשו את המילים הבאות :שתיל | עץ | אילן | נטיעות | זית | תמר
גפן | חיטה | תאנה | רימון | שעורה | שבעת המינים | סדר החג
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