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מבט מהגן

התמקדות באמריקה הצפונית
דרום קליפורניה וקליפורניה בחה
דקל סתור שיער
אחוות גנים

דבר המנכ"ל


קוראים יקרים,
ימי החורף הקרים הביאו איתם גשמי ברכה ואפילו שלגים.
והנה ,גם האביב הפורח הגיע ועימו ,מתעצמת הפעילות בגן ועולות ומשגשגות גם קבוצות המבקרים.
ק בוצת "קהילת הגן" מתכנסת פעמיים בשבוע; תלמידי ירושלים באים בהמוניהם מגילאי הגן ועד התיכון;
מבקרים רבים מגיעים לפעילות במרכז להלכה והוראה ,אשר מפעיל בגן תצוגה על שמיטה והם נהנים גם
מפעילות של "ניווט סלולארי" ומסיור בגינת השמיטה.
גם בבינוי יש התקדמות גדולה" :שביל תגליות לילדים" כבר נראה היטב בשטח ,וחלק מהמתקנים הותקנו
בתחנות השונות .בחממה מתכוננים להתקנת הגג החדש בחודשיים הקרובים ,ואנו ממתינים למועד התחלת
הבנייה בפרויקט הנגשת הכניסה לגן וחידוש מבנה מרכז המבקרים.
פרויקט מרגש נוסף הוא "החממה ליזמות סביבתית-חברתית" ,אשר שואף להיות ליבת החיבור של העשייה
ה סביבתית-חברתית בירושלים .ה"האב" משמש כפלטפורמה המתבססת על מצויינות מקצועית ומדעית
בתחום הגינון והקיימות ומאפשר רשת ֵּבינְ תחּומית בין ארגונים ופרטים הפועלים בתחום הקיימות ,האמנות,
הסביבה והקהילה.
אני רוצה להודות לכם על רכישת מנויים ,אשר הפכה אתכם לחברים במשפחת הגן ולעוגן ֵא ָיתן.
תודה על המעורבות וההשתתפות הפעילה בתכניות השונות של הגן ,על הסיוע ,ההתנדבות והתמיכה!
הביקורים שלכם בגן ,הקניות בחנות ,ושעות ההתנדבות הרבות – עוזרים לנו מאד.

תוכן עניינים

לעתים קרובות בגרסה באנגלית של המאמרים בעברית משולבים צילומים אחרים.
מומלץ לעיין גם בהם.
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עורכות :רות פרלמן ושרה אדר
עריכה מדעית :ד"ר אורי פרגמן-ספיר

נשמח אם תוכלו להזמין חברים חדשים ,אשר יצטרפו לפעילויות אלו ולמשפחת הגן.

חברות מערכת :שרה אדר ,חנה כהן ,נחמה פרסטר ורות פרלמן
צילומים :יהודית מרקוס ,אורי פרגמן-ספיר ,חנה כהן ומאור אלרון

אביב שמח לכם ולמשפחותיכם!
להתראות בגן,

אורן בן-יוסף
מנכ"ל

תרגום :עפר גרינולד ,שירותי תרגום; דן סגיר ,תרגומים בינלאומיים ,בע"מ
עיצוב גרפי :קרן שפירא-בוזגלו
הדפסה :דפוס שמשון
כתובת :זלמן שניאור  ,1שכונת ניות ,ירושלים
כתובת למשלוח מכתבים :הגן הבוטני האוניברסיטאי ,קריית האוניברסיטה ,גבעת רם ,ירושלים 91904
טל 02-6794012 :פקס02-6793941 :
מחלקת הזמנות | 073-2438914 :פקסjbotanic@botanic.co.il | 02-6793941 :
שעות פתיחה של הגן (שעון קיץ):
09:00-19:00
ימים א-ה:
09:00-17:00
שישי/ערב חג:
09:00-18:00
חג /שבת :
למעט ימים של אירועים מיוחדים  -לפרטים יש להתעדכן במזכירות הגן או באתר האינטרנט www.botanic.co.il
תמונת השער :כלנית מצוייה ,צולמה על-ידי יהודית מרקוס
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חדשות הגן ...חדשות הגן ...חדשות הגן...
בשעה טובה הסתיים קורס הכשרת
המדריכים החדשים בגן .בקורס למדו
המדריכים להכיר את הגן על מטרותיו ,תכניו
ועובדיו .נברך את  17המדריכים החדשים ונאחל
להם הצלחה.
במהלך שנת השמיטה נמנעים מנטיעה
ושתילה .תקופה זו מאפשרת לגננים להתמקד
בעבודות חיוניות אחרות כמו הטמנת צנרת
השקייה וחיפוי הקרקע ביריעות ובשבבי עץ.
עבודות אלו יתרמו רבות לחיסכון במים ולדיכוי
עשביה לא רצויה.

בחודשים האחרונים הגיעו אל הגן חמישה
מלגאים חדשים מחו"ל .פרויקט ארוך
טווח זה ממומן על-ידי קק"ל אוסטרליה וידידי
הגן הבוטני באנגליה .אלו גננים ,אנשי מקצוע
המשתלבים בגן לתקופות של חודש עד שנה,
במחלקת הגינון ובמשתלה ,ואף לוקחים חלק
במחקרי המחלקה המדעית.

פריחת אדמונית החורש בגן (בין פורים לפסח).

המלגאים :ווריק ,ג'יימס ,הנס ,דן ואורן

ערוגה חדשה לצמחים נדירים וצמחים בסכנת הכחדה הוקמה ליד הספרייה על-ידי הנס
מקרודט המלגאי .כולם מוזמנים לבוא ,להכיר את הצמחים בגובה העיניים וליהנות מפריחתם.

חיפוי ביריעות
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משמאל :אלן ברקלי ,יו"ר הוועד המנהל של הגן ,הגב' ג'וזי דנט,
ומנכ"ל הגן אורן בן-יוסף

צוות הגן בפורים

מהמדען הראשי

דרום קליפורניה
ובחה קליפורניה
)קליפורניה התחתית(
ד״ר אורי פרגמן-ספיר

טֹוריי ( – ,)Pinus torreyanaמין נדיר מאד
שמורת אורן ֵ
ואנדמי לשתי שמורות בלבד ,הגדל אצלנו בגן .בשמורה
החופית נופי צ'פראל  -המקבילה לשיחיה הים-תיכונית שלנו
וחורשות אורנים שחלקם גדולים ומוגנים מרוחות האוקיינוס
וחלקם נמוכים ,מעוצבים על ידי רוחות הים .עוד בשמורה מגוון
צמחים מרתקים – שיחי קיאנוטוס מגובשש (Ceanothus
 )verrucosusשפרחו בפרחים לבנים; צבר החוף (Opuntia
 ;)litoralisאלון מסועף ( ,)Quercus dumosaהמקביל
אקולוגית ואף דומה לאלון המצוי שלנו; אברוניה סוככנית
( – )Abronia umbellataצמח זוחל ממשפחת הליילניים
בעל פרחים ורודים יפהפיים  -ועוד רבים אחרים.
צפון בחה קליפורניה שבמקסיקו – למזלי הטוב,
התארגן בעת ביקורי סיור בוטני של יום למקסיקו ,בחברת
מנהלי המרכז האמריקני לשימור צמחים (Center for
 .)Plant Conservationיו״ר האירגון הוא פרופ׳ פיטר רייבן
( ,)Prof' Peter Ravenהנחשב ִלגְ דֹול הבוטנאים של היום,
ידען מופלא ואיש נחמד וגם בדחןְ .ל ָכבֹוד היה לי ללמוד ממנו
בשטח ,כמו גם ממדריך הטיול ,ד״ר ג׳ון רבמן
( ,)John P. Rebmanהבוטנאי המומחה של אזור זה.
לאחר שעברנו את הגבול ,המשכנו לטיחואנה ועד מהרה
תּוליִים עם צמחייה מופלאה .המדרונות היו
חֹופים ְּב ִ
הגענו ְל ִ
מכוסים ְּבסוקולנטים שונים ,כאילו היה זה גן שתול! ביניהם
– אגבת שאווי ( )Agave shawiiעם שרביטי ענק הפורחים
ארי (,)Aesculus parryii
בצהוב ,קקטוסים שונים וערמונית ַּפ ִ
המין הדרומי והמעניין מבין מיני הסוג הצפוני הזה.
שמחתי לקחת חלק בפעילות זו ולעגן עוד יותר את שיתוף
הפעולה של הגן שלנו עם הצוות המקסים של חוות ליכטאג
( )Leichtagוהגן הבוטני של סאן דייגו (San Diego Botanic
.)Garden

בחודש ינואר הוזמנתי על ידי קרן ליכטאג לקליפורניה ,למטרת
ייעוץ להקמת חווה שנרכשה על ידם וגובלת בגן הבוטני של
סאן דייגו – גן איתו יש לנו שיתוף פעולה מיוחד .בחווה זו מצויות
כיום חממות רבות ,שחלקן מושכרות למגדלים פרטיים ויש
רצון לפתח אותה בכיוונים שונים ,בעיקר כחווה לייצור מזון,
המאגדת מיזמים חברתיים ויהודיים .שמחתי להמליץ להם
על שימוש גנני במיני צמחים של ישראל ,מינים שחלקם אינם
מצויים בקליפורניה וחלקם ניתנים להשגה שם.

רחל אורון
מיהו בוטנאי ֳא ִמ ִּתי? אדם החוזר מטיול כשבכיסיו כל מיני
זרעים שאסף בכל מיני הזדמנויות בדרך...
התקבלנו – מדריכי אגודת הידידים – לביקור על כוס קפה
בחדר הזרעים שבגן .מפעל הזרעים בהנהלתו של ד"ר אורי
פרגמן-ספיר ,ובביצוע מתנדבים של אגודת הידידים .את פנינו
קיבלו במאור פנים לילי שטייר ומרים רוזנברג האמונות
על מפעל חשוב זה.
את הדברים שלהלן שמענו מפי לילי שטייר ,האחראית על
חדר הזרעים:
"בכל שנה נשלחות מהגן מעטפות זרעים לכמאתיים
גנים בוטניים שונים ,ואנחנו מחליפים זרעים עם
כחמש מאות ושבעים גנים ומוסדות בכל היבשות.
החלפות אלה נעשות ללא תשלום וללא מטרות רווח.
בחדר זה ,נמצא אוסף של מאות מיני זרעים שחלקם נאספו
בגן ,וחלקם בטבע מצמחי הבר של ישראל .הרשימה המדויקת
והמפורטת לפי תאריכים ומקומות איסוף נקראת האינדקס,
ולפי רשימה זו נשלחים צמחים לפי הביקוש בעולם .את
האינדקס תכננה ועורכת מידי שבוע ביד "יֶקית" רמה מרים
רוזנברג ,ובו מרוכזת כל התורה כולה .מרים גם סיפרה לנו
אלו הם הזרעים המבוקשים ביותר :״קטלב ,מיני אלון ,כלנית
מצויה וזרעים נוספים של צמחי בר רבים ,קטנים וללא תואר
והדר .האינדקס שלנו נחשב למוצלח במיוחד ,מבוקש מאד
ומכיל גם זרעים שנאספו בחלקות הגן ומקורם באוסטרליה
ודרום-אפריקה.
הצוות שלנו כולל כ –  15מתנדבות ,חלקן אוספות את הזרעים
בגן בעונת הבשלת הפירות והזרעים; אחרות מקלפות
את הפרי ומנקות את הזרעים; צוות נוסף אחראי על אריזת
הזרעים למכירה בחנות ,על משלוח זרעים לחו"ל ועל קטלוג".
– עד כאן דברי לילי.
שאלנו שאלה אחרונה ובסיסית :איך יודעים אם זרעים
מסויימים עדיין חיוניים ואפשר לזרוע אותם? התשובה:
מסתכלים עליהם בעין אוהבת ובמבט בוחן ,וגם :רצים
ושואלים את אורי ,את מאיה ,את כל מי שאפשר...
יצאנו מחדר הזרעים ובמרחק פסיעה הגענו אל החוליה
האחרונה שבשרשרת – משתלת הגן הסמוכה ,בה חיכתה
לנו מאיה אבוטבול .במשתלה שלה ,בין שאר המשימות,
מתקבלים זרעים של צמחים הגדלים במקורם באזורי אקלים
שונים; זרעים שינבטו במשתלה ,יצמחו ,ויישתלו בחלקות
השונות לפי החלטת הצוות המקצועי של הגן.

אזור סאן דייגו מאד מפותח ואזורי הטבע בו מוגבלים מאד.
לפיכך ,שמחתי להזדמנות לטייל בטבע ולחוות את קצה החבל
האקלימי הים-תיכוני באזורם .התמקדתי בשני סיורים ,עליהם
אני רוצה לספר שמורת אורן טוריי וצפון בחה קליפורניה
שבמקסיקו.
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ביקור בחדר הזרעים ובמשתלת הגן

אגבת שאווי Agave shawii -

מאיה אבוטבול ,מאור אלרון והנס מקרודט ,התפנו בשבילנו
להׂש ִב ַיע את ָצ ְר ֵּכי כל הצמחים הזקוקים
ְ
ממרוץ בלתי פוסק
לטיפול שוטף במשתלה.
כמו שאתם מבינים ,משתלה זאת שונה ממשתלות מסחריות
המתמחות במינים מעטים של צמחי תרבות לגינות הנוי .לכאן
מגיעים זרעים של צמחי בר מארצות רחוקות ,שלכל אחד
מהם יש ׳צרכים מיוחדים׳ משלו לפי ארץ המוצא שלו :אחד
חובב קור ,אחד חובב חום ולחות ,ואחר סתם קפריזי .בקיצור,
כל עציץ הוא עולם מלא ,ומקבל ממאיה והצוות יחס טוב
ופינוקים.
נוסף לכך ,המשתלה מכינה כעת את הצמחים שיישתלו
בחממה הטרופית החדשה שתיבנה בקרוב.
כל הכבוד למטפלים ,ואנחנו יצאנו משם מודים ומבולבלים...

״מנקות הזרעים״ בעבודתן

תרמיל וזרעים של שיטה ()Acacia Erioloba
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גפן מלבלבת

מהגנן הראשי

נֹואה זוחלת
ֶס ֶר ָ

Serenoa repens
אלי בקר

בחלקת דרום-מזרח ארה״ב ,שבגן הבוטני שלנו ,גדל דקל
מוזר ,אופקי ,בעל עלים מאפירים; הוא גדל תחת אורן האבוקה
נֹואה זוחלת .קיבלנו צמח זה לפני מספר שנים
ושמו ֶס ֶר ָ
ממגדל הדקלים בני שניצקי .הסרנואה ידועה בקצב הצימוח
באורך חייה :ידועים פרטים בני כ700-
ֶ
האיטי שלה ,אך גם
שנה! היא מתאימה הן לשמש מלאה והן לצל חלקי.
סרנואה זוחלת היא שיח ממשפחת הדקליים ,בעל גזע זוחל
המגיע לגובה של כ 2-מטר; בבסיסו ֶצ ֶבר גזעים צידיים; העלים
דמויי מניפה ,אורכם כמטר ולהם כ 20-עלעלים .פטוטרת
העלה משוננת וקוצנית ,דמויית מסור – מכאן שמו העממי
באנגלית  .Saw-palmettoשם זה מורה גם על קרבתה לדקל
ַס ַּבל ַּפ ְל ֶמטֹו.

תפוצתה הטבעית בדרום מזרח ארה״ב ,מפלורידה בדרום עד
לדרום קרולינה בצפון ועד ללואיזיאנה במערב .תפוצה כזו
צפונית נדירה בדקלים ומורה על עמידות לקור .בגן היא שרדה
את החורפים הקשים האחרונים.
גדלה באזורים מוגבהים יבשים ,בביצות ובקרקעות
הסרנואה ֵ
לחות ,בבתי גידול של סבכים ,בדיונות חוליות בקרבת הים
(שם העלים מכסיפים) ,כמו גם ביערות דלילים או סוואנות
של אורנים ועצים רחבי עלים (שם העלים ירוקים) .בתי גידול
אלה עולים באש במחזורים של בין שנתיים לעשר שנים,
נֹופה העילי תוך שנה מן
אך הסרנואה ְמ ַח ֶד ֶשׁת כ 80-אחוז ִמ ָ
יׁ-שֹורׁש
ֶ
השריפה .עמידות זו לשריפות מתאפשרת בזכות ְקנֵ
יכולת אגירה ,הצומחים מבסיסה .מקני שורש
זוחלים בעלי ֶ
אלו צומחים גם נצרים חדשים שתחילתם – שושנות עלים
במרחק מצמח האם – היוצרות לעתים קרובות אוכלוסיות
שלמות זהות מבחינה גנטית.
הסרנואה פורחת מסוף האביב ועד הסתו; התפרחות לבנות,
הפירות עסיסיים כהים ויש הטוענים שיש להם סגולות
רפואיות בעיקר למחלות בבלוטת הערמונית  -אף כי מחקרים
מדעיים אינם מגבים טענה זו.

מהגינה אל המטבח
מהגן אל הצלחת
אמנדה לינד

מרוות החפים

אחרי החורף המזרח-תיכוני ההפכפך ,הגיע האביב ועמו
השפע הרב .אל מטבח הגן ,אספנו את ירקות החורף שלנו.
והפּול ,שנזרע לאחר הגשם הראשון ,כבר מוכן לאכילה וגם
״דישן את האדמה״.

בניסיוני לבחור צמח מאכל האהוב עלי לתקופה זו של השנה,
אני בוחרת בגפן.
העלים החדשים של הגפן הם מרכיב חשוב במטבח המזרח-
תיכוני.

עונת האביב מלאת פעילות בגינה :האדמה מתחממת וחרקים
מתחילים ליהנות מן ״המזון שלנו״ .לצמחים רבים יש יותר
מתפקיד אחד ,ואם נראה שהגינה/הגן שלנו הוא חלק ֵמ ַה ֵס ֶדר
העולמי , echosystem ,רק נרויח – יש דרכים רבות להגן על
הצמחים מבלי להשתמש בתרסיס של כימיקלים מזיקים,
בעיקר אם אנחנו רוצים אחר כך לאוכלם.

עלי גפן ממולאים קלים להכנה אך דורשים השקעה של
זמן( .אפשר להיעזר בבני משפחה או חברים).

עכשיו הזמן לזרוע ירקות קיציים ממשפחת הסולניים -
עגבניות ,מלפפונים וחצילים .לשם כך ,אינכם זקוקים לגינת
קרקע ,כי אפשר לגדל את כולם גם במיכל על המרפסת ,כל
עוד יש להם מספיק אור ,לחות ומזון בקרקע.
הדלועיים – מלפפונים ,מלונים ,קישואים ודלעת ,זקוקים
ליותר מקום כדי להתפתח ,כי הם משתרעים על האדמה
ְומ ִצ ִלים עליה.

ַּב ַחרּו ְּבעלי גפן צעירים ומבריקיםִׁ ,ש ְיטפו וחילטו במים
רותחים .שיטפו את האורז למילוי ,להשרות ולערבב עם
עגבניות קצוצות ,פטרוזיליה ומעט שמן זית ומלח.
הניחו כפית מן התערובת למילוי על הצד העורקי של העלה,
קפלו את הצדדים וגלגלו את העלה מהבסיס.
ַהניחו בסיר על שכבת עגבניות פרוסות ,כשהם צפופים
במעגלים ,כדי שיתמכו אחד בשניַ ,וכסו במים עם מעט שמן
זית ומיץ לימון; כדאי להניח משקולת כלשהי.
לאחר הרתיחהַּ ,ב ְׁשלּו בחום נמוך לפחות שעה.
הוציאו מן הסיר ואיכלו עם יוגורט.
זו דרך נפלאה ליהנות מהשפע האביבי!
*אמנדה מובילה את הקהילה בגן ועובדת כרכזת הגינות הקהילתיות
בחברה להגנת הטבע.
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ְתצּורֹות הצומח העיקריות:
יער מחטני צפוני
היער המחטני הצפוני אופייני לחגורה החוצה את אמריקה
מצפון לגבול הקנדי – מחוז היערות הקנדיים .הוא מצטיין
במגוון קטן יחסית של מיני עצים אשר שולטים בהרכב הצומח
של שטחים נרחבים ,בצפיפות רבה :אשוחיות (Picea alba,
 )P. nigraאשוחים ()Abies balsamea, A.mertensiana
אורנים ()Pinus banksiana, P. resinosa, P. strobus
ארזית ,טּויָה ,טקסוס ,ולידם מספר מינים נשירים כמו צפצפה,
וש ָׁדר.
ערבה ַ

*ייצוג צנוע מכל אלה ניתן לפגוש בגן שלנו״
טונדרה
הצמחייה דלת מינים ומאפיינת את הצומח שבגבול הצפוני של
צומח היערות ועד ִל ְׂשדֹות הקרח הקבועים .זו צמחייה קוטבית,
בה מתקיימים שיחים ננסיים מבין הצמחים העילאיים ,כמו גם
חזזיות וטחבים ,אשר נחשפים בקיץ משמיכת השלג ,כסות
המגינה עליהם מפני הקיפאון של החורף הצפוני הארוך והקר.

צמחי העולם בגן
אמריקה הצפונית

מבוא להכרת צומח וצמחייה
ד״ר מיכאל אבישי

כבר באמצע המאה ה 19-גילה אסא גריי ,אחד
מחשובי הבוטנאים האמריקאיים ,את הקירבה שבין
עולם הצומח של דרום-מזרח אמריקה הצפונית
ודרום-מזרח אסיה – קירבה המתבטאת בקיומם
של  156סוגי צמחים פורחים ,המשותפים לשני
האזורים האלה ,המרוחקים מאד זה מזה מהבחינה
הגיאוגרפית.
כיום כוללת קירבה זו של עולם הצומח גם אזורים שכנים
של אסיה ,אירופה וצפון אמריקה – כל האזור היבשתי הגדול
הזה – ביחידה פיטו-גיאוגרפית אחת :ממלכת הצומח הממוזג
של חצי כדור הארץ הצפוני – בשמה המדעי :הממלכה
ההולוארקטית ( ,)Holoarctisזו אחת מששת ממלכות הצומח
שהוגדרו בעולם כולו.
| צמחיית אמריקה הצפונית (מצפון למקסיקו והלאה) ,מונה
כ 20,000-מינים של צמחים עילאיים ,אשר נחלקים ל2,350-
סוגים ,הנמנים על  250משפחות .כחמישית מכלל המינים
האלה הם מינים בלעדיים .מגוון המינים הגדול ביותר מאפיין
את קליפורניה ,שבה למעלה מ –  5,500מינים.
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| עם כל זאת ,יחסית לאזורים טרופיים ,מגוון המינים קטן
ומשקף היטב את אופייה של היבשת כחלק מהאזור הממוזג
הצפוני :אזור זה נחשף בתקופות הגיאולוגיות האחרונות
לגלים של התקררות והתרחבות שטחי קרחונים ,מול גלים
של התחממות והתייבשות .כאשר הקרחונים הגיעו הרחק
דרומה – הם הכחידו שטחי יער גדולים על מגוון המינים שלהם
(בייחוד מיני עצים ,אשר מהווים את היסוד העתיק ביותר
מתוך הצמחייה) .בתקופות החמות ולעתים קרובות הי ְֵבשות-
 ,NBUESהתרחבו עד מאד שטחי הערבות והמדבריות ,על
עולם הצומח הייחודי שלהם .ואולם :צומח העצים שהיה
קיים ,לא השתקם אלא חלקית ואת עקבותיו נמצא היום רק
במאובנים או בין גרגרי אבקה שנחשפים בקידוחים לעומק.
מקובל כיום לחלק את צמחיית אמריקה הצפונית על
משפחותיה ,סוגיה ומיניה ותנאיי החיים והסביבה בה הם
גדלים ,לשלוש יחידות גדולות :המחוז הכללּ-בֹוראלי ,המחוז
הסונורי והמפגש עם ממלכת הצומח הניאוטרופי.
| יבשת אמריקה הצפונית המוגדרת כאזור ממוזג ,דלה יחסית
במיגוון תרומתה הצמחית למשקו של האדם .חשיבותה
הכלכלית העיקרית היא ִּביבּול העץ הגדול שלה לתעשיה
(העולה על הכמות הנכרתת בעולם כולו) בכמות היבול
הנאסף מעצי הפקאן ומשיחי האוכמניות והחמוציות ,כמו גם
ביבולי החמניות והדגניים ,אשר העניקו לאמריקה את תואר
הכבוד "סל הלחם של העולם".

יער הרי הרוקי
בשטחים המושלגים ,מתקיימת צמחיית אפרים ובתות
אלפינית ,בעוד שבגובה נמוך יותר ,במדרונות אשר מתחת
לחגורה המושלגת ,גדלים מיני אשוח ,אשוחית ,אורן וארזית
היוצרים את הנוף הייחודי .חגורת צומח זו מתקיימת בזכות
תנאיי האקלים השוררים במדרגות הגבוהות של ההרים.
היער הפאסיפי הצפון-מערבי
האזור הזה משופע במשקעים בחורף ,ואילו בקיץ מפצה
ריבוי הערפילים על מיעוט הגשמים .תחום התפוצה של יער
זה מגיע מצפון קליפורניה עד דרום מערב קנדה .זהו יער
מחטני צפוף ,עם עצי ענק העשויים להגיע לגובה  100מטר.
ייצור החומר הירוק הוא עצום ואולי אפילו הגבוה בעולם כולו.
מופיעים בו למשל מינים שרידיים כמו עצי סקוויה (Sequoia
 )sempervirensמעורבים באשוח גדול ()Abies grandis
ובצפון – ארזית ( )Tsuga heterophyllaטויה (Thuya
 )plicataוכן מינים נשירים כמו אדר גדול-עלים ,אלנוס אדום
ואחרים – כולם מכוסים בצימוח עשיר של חזזיות ,טחבי-עלים
ושרכים אפיפיטיים.
היער הפאסיפי הצפון-מערבי הוא טיפוס של יער גשם
ממוזג שרידי מעידן השלישון .טיפוס זה של יער נכחד
לחלוטין מאירופה המרכזית והצפונית בתקופת הקרח,
כאשר הקרחונים אשר הדרימו ,נחסמו על ידי רכסי האלפים,
הפירנאים והקרפטים ,שכיוונם ממערב למזרח .לעומת זאת
באמריקה הצפונית ,כיוון ההרים מצפון לדרום (הן במזרח והן
בהרי הרוקי במערב) – מה שאיפשר את נסיגתו של יער זה
אל אזורי מפלט דרומיים יותר .הצמחייה ביער הפסיפי הצפון-
מערבי עשירה ומונה כ 3,500-מינים ,מהם  280בלעדיים.

חור ִׁשים ויערות  -הרים קליפורניים
ָ
זו רצועה צרה יחסית של אקלים מטיפוס ים-תיכוני עם גשמי
חורף ,המשתרעת מגבול קנדה דרומה .הצמחייה עשירת
סוגים ומינים וביניהם – סוגים מרובי שיחים ממשפחת
האשחריים כמו ציאנותוס ( )Ceanothusעם  40מינים ,או
הסוג בן-קטלב ( )Arctostaphylosממשפחת האברשיים
עם  45מינים .ככל שמדרימים ,בולט יותר האופי היובשני
והצמחייה מקבלת חזות גִ ְל ַדנִ ית עם ייצוג עשיר של אלונים
וקטלבים .טיפוס צומח זה מכונה צ'אפראל (,)Chaparral
בדומה לשיחיות ולחורש הים-תיכוניים .המערכת האקולוגית
מותאמת לתדירות גבוהה של שריפות הנגרמות על-ידי
ברקים במחזוריות כמעט קבועה .הקרקע יבשה בשכבה
העליונה ,אולם שורשי הצמחים חודרים לעומקים של ארבעה
עד שמונה מטרים ,שם המים זמינים במשך תקופה ארוכה
יותר .רבים מזרעי הצמחים נובטים רק אחרי שריפות ולרבים
מהצמחים כושר התחדשות אחרי שריפה מניצנים חבויים.

* רצועת-צומח זו מיוצגת יפה בגן שלנו*.
מדבריות למחצה של האגן הגדול
בחלק המערבי של אמריקה הצפונית ,בין רכסי ההרים
המקבילים לחוף האוקיאנוס השקט והרי הרוקי הגובלים עם
ערבות הדגניים שבמרכז היבשת – משתרעת רמה רחבה
בגובה של  1,000מטרים ,יבשה ברובה וקרה במשך תקופה
ארוכה .אזור זה מהווה שליש מכלל שטחי המדבר של
אמריקה הצפונית .לענה ( )Artemisia tridentataוהשיח
ַל ֵר ָיאה ( ,)Larrea divaricataממשפחת הזוגניים ,מאכלסים
את האזור הזה.
המדבריות החמים
שלושה מדבריות נכללים בתחום זה :מדבר צ׳יוואואה ,הקטן
מבין השלושה; מדבר מוהבי ּומדבר סונורוה .כמו כן נכללים
בתחום זה מפרץ קליפורניה והמדבר הסובטרופי ,שהוא
העשיר במגוון הׁשֹונּות הביולוגית מבין כל המדבריות.
הצמחייה בדרום-מערב ארה״ב נשלטת על-ידי מיני צבר בעלי
צלעות (למשל הסוג  )Carnegiaהמסוגלים להגדיל את נפח
המים בגופם באמצעות מערכת שורשים רדודה המכסה
שטח גדול .בסמיכות להם צומחים גם חד-שנתיים חורפיים
או קיצייםְׁ ,ש ָר ִכים או מינים כמו  ,Fouquieriaהמצמיחים דּור
עלים חדש אחרי כל גל גשם .צמחים אלה התאימו עצמם
לדלות הקרקע והיעדר אפשרות שזו תחזיק את רטיבות
המשקעים ,הדלים בלאו הכי.

*פינת קקטוסים וצמחים אוגרי מים במרכז החלקה –
מייצגים צמחייה זו בגן שלנו*.

*הסקוויות הנטועות בגן שלנו ,מהוות ייצוג צנוע של
הצומח הצפון-מערבי ביבשת זו*.
אמריקה הצפונית המשך בעמוד 12
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אמריקה הצפונית המשך...

דקל סתור שיער
רחל אורון

וו-ש-י-נ-ג-ט-ו-נ-י-ה
איפה את???

ציאנותוס
ערבות הדגניים
התנאים האקולוגיים השוררים כיום במרכז היבשת
האמריקאית ,אינם מאפשרים חיי עצים אלא בבתי גידול כמו
גדות נהרות .לפיכך ,ערבות הדגניים ( )Prairieהן טיפוס הצומח
הנפוץ ביותר המאפיין את השטחים המישוריים הגדולים .הם
מכוסים צמחייה רב-שנתית וחד-שנתית נמוכה.
הגורמים המעצבים את תנאיי החיים של הצמחים הם :כמות
נמוכה של משקעים קיציים במרבית השטח; רוחות עזות
במשך תקופות ארוכות; טמפרטורה נמוכה עם ממוצע שנתי
של  8מעלות צלסיוס; חורף ארוך עם מינימום מוחלט של
 37מעלות צלסיוס מינוס; קיץ קצר עם חום רב והתאדות
פוטנציאלית גבוהה.
הקרקעות המתאימות באופן מיוחד לצומח הערבות ,וכמות
הגשם הקיצי ,איפשרו לחקלאים לגדל תירס ,שעורה ,חיטה
ודגנים אחרים על שטחים עצומים ,במתכונת של חקלאות
״תעשייתית״ ,ממוכנת להפליא ,מה שהפך את האזור הנרחב
הזה ל ״סל הלחם״ של העולם כולו.
מבחינים בין חברות צומח נמוכות במערב ,מעורבות במרכז
וגבוהות במזרח .הצמחייה מונה כ 3,000 -מינים וביניהם מספר
דגניים אופייניים כמו ( ,Andropogonזַ קנָ יים) Buchloe,
( ,Boutelouaמלעניאל) ( Stipa Agropyrumאגרופירון),
 .Koeleriaזו גם המולדת של פרחי קיץ חשובים כמו חמנית,
שלהב ,אסתר ,נר הלילה ,ויהודי נודד.
יערות נשירים של ההרים והשפלות המזרחיות
והדרום -מזרחיות
יערות אלה מאפיינים אזור נרחב בחלק המזרחי של יבשת
אמריקה הצפונית ,מחופי האוקיינוס האטלנטי ועד לנהר
המיסיסיפי .האקלים ממוזג-קריר עד ממוזג-חמים ,אולם
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ברובו יבשתי .הסיבות נעוצות ב״זרם לברדור״  -זרמי מים
קרים לאורך החופים מצפון לדרום ומערכת רוחות עונתיות
בפנים היבשת .בקיץ הרוחות הדרום-מערביות והדרומיות
חמות ויבשות ובחורף הרוחות הצפוניות מביאות עימן סערות
שלגים וטמפרטורות נמוכות.
צמחיית האזור עשירה במגוון מינים המאפיין אותה ,בעיקר
ביערות נשירים ובלתי נשירים – יערות של רחבי עלים או יערות
מעורבים של רחבי עלים ומחטניים ,בהם שולטים בעיקר מיני
אורנים ואלונים נשירים או ירוקי-עד .היערות עשירים ביותר
בהרי האפלצ׳ים וברמות קמברלנד והם מתדלדלים לכיוון
מערב .ואולם ,גדות המיסיסיפי והמיסורי ויובליהם ,חוזרים
ומתעשרים במינים של עצים ,השורדים בזכות רמות לחּות
גבוהות בקרקע.
בין הסוגים האלה יש למנות היום :אגוז ,אדר ,אולמוס ,אלון,
אשור ,גלדיציה ,דולב ,מילה ,מיש ,אולמוס ,מגנוליה ,ערמון,
ערמונית ,שדר ,שושנן ,קריה ,רוביניה ,תות – כולם סוגים
המיוצגים גם בצומח אסיה המזרחית והדרום-מזרחית.
בדרום מופיעים עצים רחבי עלים ירוקי-עד בתנאי קרקע
ייחודיים ,מעורבים בסוגים טרופיים כגון ( Perseaאבוקדו) ,או
מיני דקלים כמו  Serenoaאו  . Sabalבגבול הדרום-מזרחי
של תחום המחייה הזה (פלורידה ולואיזיאנה) מופיעים שטחי
ביצות ובהם מינים רבים הקרובים לעולם הצומח הטרופי של
מקסיקו והאזור הקריבי (טקסודיון דו-טורי או צמחי מים כמו
פונטדקיה לבובה או תאליה) וביניהם גם מינים אפיפיטיים
ציקסיים.
ממשפחות הסחלביים והברומליים או מיני ָ
*אזור זה מיוצג בגן על-ידי נטיעות לאורך הערוץ המלאכותי
ובנטיעות בשטח הגן הגובל בשכונת ניות*.

תרימי עיניים ,עוד ,את ממש נשענת לי על הגזע,
אוי ,סליחה ,זה נורא מחוספס ,אני מחפשת אותך בכל רחבי
חלקת צפון אמריקה!
תגידי לי ,זה באמת גזע? למה הוא דק כל כך? בת כמה את
בכלל? את לא יכולה קצת להתרחב ,כמו אלון למשל? ואיפה
כל העלים?
לאט לאט ,אני אענה לך על כל השאלות ,קצת סבלנות.
אז ככה :אני נולדתי בדרום קליפורניה .יש לי משפחה גדולה,
בכל מרכז אמריקה ודרומה .באפריקה ובאסיה .בכל העולם,
באזורים טרופיים או מדבריים ,תמצאי נציגים מהמשפחה
שלי שמייפים את הנוף.
מה שם המשפחה שלך? אם היא כל כך נפוצה ,אולי אני
מכירה מישהו ממנה?
(וושינגטוניה ממש קורנת מגאווה) אני ממשפחת הדקליים.
חפשי אותנו ב.Google-
את ודאי מכירה את התמר שאתם אוכלים את פריו .הרי ראית
אותו במטעים של בקעת הירדן מאילת ועד הכינרת ,ובחנויות,
אבל אלו הם עצים תרבותיים ,את החוטרים של חלק
מאבותיהם אנשי קבוצת כינרת הבריחו פעם ממטעים
בעירק .חוטרים ,לידיעתך ,הם צמחי בת מניצנים שגדלים ליד
הגזע של צמח האם.
ששש ...אל תדברי עלינו ככה...
הקרוב שלי שהכי קרוב אליך ,גדל בר ליד אילת ובסיני,
קוראים לו דקל הדום המצרי .אולם לא כל הדקלים גדלים
רק בנאות מדבר ובאזורים יבשים ,בדרום אמריקה יש דקלים
בכל האזור הטרופי ,ותחשבי על דקל הקוקוס למשל.
מספיק להתרברב כבר עם המשפחה ,בואי נדבר קצת על
עניינים יותר אישיים ,יש לך שם פרטי מאוד מיוחד ,תיכף
יודעים מהי ארץ הולדתך ועל שם מי את נקראת.
בקשר לעניינים אישיים :לשאלתך על הגזרה :אני דקה
ועדינה ,בכלל לא בא לי להשמין כמו אלון( .האמת שאותה
וושינגטוניה לא אמרה :הגזע של הדקלים לא יכול להתרחב
כמעט בכלל ,כי אין לו רקמת גדילה לרוחב ,אבל על מגרעות
היא לא רוצה לדבר.)...
כל גאוותי היא על אמיר הצמיחה שלי שמצמיח כל הזמן
לולבים חדשים ומגביה אותי משנה לשנה .שמת לב איפה
העלים שלי? כולם ענקיים ,בצורת מניפה וכולם למעלה ,מעל
הגזע.
תגידי ,אמיר הצמיחה הזה שאת מדברת עליו ,פרושו שיש לך
רק מרכז צמיחה אחד שמצמיח את הגזע והעלים? זה לא
קצת מסוכן?

(וושינגטוניה בצער) כן ,אני קצת היפוכונדרית בעניין הזה ,כי
אם פוגע בי ברק ,או איזו קרה ,והורג את אמיר הצמיחה שלי,
אני אבודה .לא יגדלו לי עלים חדשים ואני פשוט אמות .גם
ליופי יש מחיר ...אבל ,אני מתנחמת בילדים ,הם יכולים למלא
את מקומי בהצלחה .זה קורה ככה :באביב ,במקום מוגן וגבוה
בגוף שלי ,בין העלים הענקיים שלי ,צומח ענף של פרחים,
עטוף במתחל כמו בחיתול ענק ,הענף הזה בוקע מהמתחל
ונראה כמו עץ קטן לבן וענף מאוד ,ועל הענפים יושבים פרחים
לבנבנים ,ממש אלפים ,כמו ענן לבן .מכל פרח מתפתח פרי
אחד שמכיל זרע אחד ו...
גם בתמר זה ככה!
נכון ,הפירות שלי הם כמו פרי תמר קטנטן .הם נופלים על
הארץ בסתיו ,ממש כמו גשם של אלפי גרגרים ,ומוכנים לנבוט
מיד .אני מאוד גאה בצאצאים שלי ,חפשי את הצעירים סביבי,
אולי תמצאי!
וושינגטוניה יקירתי ,אני צריכה לרוץ ,זה היה מאלף לפגוש
אותך ,יש לי עוד הרבה ללמוד עליך .שמעתי לאחרונה ששביל
התגליות מגיע עד אליך .שיהיה לך כיף!
להתראות ,רחל.
הערת המחברת :כל קטעי השיחה מבוססים על עובדות
בוטניות אמיתיות

וושינגטוניה
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טיול לפארק אריאל שרון (חיריה)
לבנה פינק

אירוס ארגמני

חיריה ,או הר הזבל ,כפי שקראו לו במחוזותינו ,נקרא היום
״פארק אריאל שרון״ – יעד הטיול של אגודת הידידים אליו
הצטרפו חברים מ״קהילת הגן״.
אף שמזג האויר ִּת ֲע ֵת ַע בנו מעט ואף גשם לא חסך ,טיילנו בהר
שבעבר נישא ריחו למרחקים ,ולהקות הציפורים במקום היו
כעננה כבדה וקבועה.
כיום – לא עוד :ההר הפך ״מקרפדה לנסיכה״ ,נצבע ירוק ,מים
זורמים ,צמחים ייחודיים ונוף ,נוף המשקיף על כל אזור המרכז
באין מפריע – וזו רק תחילת הדרך; לכשתסתיימנה העבודות

והצמחים והעצים שנשתלו יעלו ויפרחו ,יהפוך המקום לפנינת
טבע .הגשם שירד ״הבריח״ אותנו למרכז המבקרים ,שם ראינו
את עברו של ה״הר״ בסרט תלת-מימד שהמחיש את הסכנות
שהיו טמונות בו לסביבה ,למטוסים ועוד.
רק במפלס התחתון של ההר נותר ״זיכרון״ לעברו בצורת
״מפעל מיחזור״.
מומלץ לבקר ולהביא למקום משפחות ,קבוצות ובני נוער
הפה.
שיראו כיצד אפשר להפוך ״ברווזון מכוער״ ל״ברבור״ י ִֵפ ֶ

גבעת האירוסים
המשכו של הטיול היה ל״גבעת האירוסים״ סמוך לנס ציונה,
הפיִים של אירוס ארגמני ומיני צמחים
שם ראינו מקבצים י ִֵפ ִ
ופרחים – טבע בהדרו .הסבריו של ד״ר אורי פרגמן-ספיר היו
כתמיד מעניינים ביותר ֵוה ִפיחו נשמה בצמחים שראינו.
להתראות בטיול הבא!

האגם בפארק שרון
מרכז המבקרים בפארק אריאל שרון
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מכתב תנחומים למשפחתה של ג’וזי דנט

ברברה שרלינג
לאגודת הידידים של הגן הבוטני באנגליה יש תכנית אירועים
נפלאה לקיץ הקרוב ,ואנו שמחים מאוד להזמין אתכם ,את
בני משפחותיכם וחבריכם בארץ ובבריטניה להצטרף אלינו.
החדשות הגדולות הן שהשנה אגודת הידידים שבאנגליה והגן
הבוטני בגבעת רם לוקחים חלק ב״צ׳לסי פרינג׳״ ,הפסטיבל
האלטרנטיבי לגינון באנגליה.
אנו מזמינים את כולכם להשקה החגיגית של
ה״ספסל האקולוגי״ ,שנבנה במקביל באנגליה ובגן הבוטני
בישראל ,המוכיח שוב ,שניתן לגדל צמחים בכל מקום ,גם
באזורים אורבניים.
ההשקה תתקיים ב 26.5.2015-בשעה .15:00
נשתה תה נתכבד בעוגיות בשני הגנים ,שם וכאן ,במקביל.
בנוסף ,אנו מקיימים השנה תחרות צילום לילדים
בגן הבוטני .התמונות הזוכות יוצגו במרכז המבקרים של הגן
שלנו ובתערוכה מקבילה בלונדון ובמנצ׳סטר הקרויה ״מגננים
עבור העתיד״ .בתערוכה זו יוצגו תמונות נוספות של הגן
הבוטני ,שצולמו על-ידי צלמים מקצועיים.
מידע נוסף על אירועים אלו ניתן למצוא
באתרים:
www.friendsjbg.co.uk
או בwww.botanic.co.il :

לזכרה של ג'וזי דנט
ג׳וזי דנט הקימה את אגודת הידידים הבריטית של
הגן הבוטני בירושלים ב 1979-ועבדה ללא לאות
כמעט  35שנה ,כדי לסייע ולתמוך בגן.
היא הקימה את תכנית המתמחים ,שבאמצעותה 125
גננים מכל העולם עבדו בירושלים ,עודדה תכנית
לחופשת ההתנדבות בגן כבר לפני  27שנים ועזרה
להשיג הכרה בינלאומית בגן הבוטני בירושלים.
ג׳וזי הייתה אישה מקסימה ,נחושה ותומכת נלהבת
בגן ובישראל .היא תחסר מאוד למשפחתה
וחבריה בבריטניה ומסביב לעולם.
ברברה שרלינג

דיווי ,ג׳ונתן ,קארי ,ולואיזה היקרים,
התעצבנו מאוד לקבל את הבשורה המרה על פטירתה
הפתאומית של יקירתכם ,ג׳וזי דנט.
ג׳וזי הקימה את אגודת ידידי הגן הבוטני באנגליה,
ומאז הייתה חלק בלתי נפרד מהגן.
היא פעלה ללא הרף למצוא דרכים לתמוך בגן
בירושלים ולפתחו.
ג׳וזי הייתה אשת מעשים ,ותמיד שפעה רעיונות.
אנו מתנחמים בעובדה שניתנה לנו ההזדמנות להיפגש
עם ג׳וזי בביקורה האחרון בירושלים.
יהי זכרה ברוך.
בברכה,
נחמה וייסמן
יו״ר אגודת ידידי הגן הבוטני
מרכז המבקרים

ג׳וזי דנט בשנים הראשונות לפיתוח הגן הבוטני
בירושלים – מעטים היו האנשים שהזדהו עם החלום,
ומעטים עוד יותר היו אלה שהקדישו את מקורותיהם
לקידום הגן.
ג׳וזי דנט ,אשר איבדנו בתחילת החודש הזה היתה
אחת מאלה.
חברה נאמנה של הגן יותר מ 40-שנים שעבדה ללא
לאות .היא עזרה לארגן יותר מ 50-מילגות גננות,
האופטימיות המדבקת שלה ,הקסם ,האנרגיה הבלתי
נגמרת והתרומות הנדיבות היו היסוד שבלעדיהם הגן
לא היה מה שהוא היום.
האבידה שלה עצובה וכואבת.
ד״ר מיכאל אבישי
ג׳וזי דנט זכורה באהבה
הגן הבוטני היה חשוב לי מאז שהגעתי אליו לראשונה
לפני  23שנים .במשך השנים האלה ג׳וזי דנט היתה
סמל .אישה נחושה שהאמינה ,כי באמצעות תמיכה
בלימודים והתנסות של גננים צעירים ונלהבים הם
והגן הבוטני ירוויחו .ג׳וזי תהיה חסרה לכל מי שעזרה
בנדיבות ובהתמדה .אני אסירת תודה על שהייתי
ביניהם.
אמנדה לינד

“שנת האדמה” מרכז מבקרים בגן הבוטני
הרב אלי טרגין
שנת השמיטה היא שנה ,בה ערכים חברתיים ואקולוגיים
קורמים עור וגידים בצורה מוחשית ומעשית בחיי החברה
כולה ,במשך שנה שלמה .ערכים דוגמת נתינה ,אחדות ,שוויון,
הקשבה לטבע ,איכות הסביבה ועוד ,העומדים בבסיס ציווי
התורה על שנת השמיטה ,הופכים לנחלת הכלל.
עולמה המופלא של השמיטה הורגש יותר כאשר רוב
האוכלוסייה הייתה חקלאית ,אך גם כיום ניתן ללמוד מערכיה
ומיופייה .זו מטרתו של מרכז המבקרים ׳שנת האדמה׳ ,הנמצא
בלב הגן הבוטני.
המבקר ייפגש עם השמיטה על ערכיה השונים בצורה
אינטראקטיבית ומהנה ,תוך חיבור ערכי השמיטה לחייו של
כל אחד מאיתנו במציאות המודרנית של היום ,בלא הבדל בין
חילוני ,דתי ,חרדי – מכיתות ז׳ ומעלה.

תלמידים לומדים על השמיטה
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פינה במרכז המבקרים

מבקרים ,תלמידים או קבוצות מאורגנות צופים בסרטון קצר
ונחמד ויוצאים לסיור/ניווט סלולרי משימתי ברחבי הגן תוך
למידה ,הנאה וחוויה מאתגרת.
אנו ממליצים להגיע אל ״עץ המעשים הטובים״ .ולקחת חלק
במיזם :בחרו מעשה טוב אחד שאתם מבקשים לעשות,
והעלו אותו על הכתב .פיתחו בזהירות את אחד מפירות העץ,
הכניסו את הפתק שלכם פנימה ולאחר מכן סיגרו אותו היטב.
כל מה שנשאר לכם לעשות עכשיו ,הוא ״לתת לפרי שלכם
להבשיל לכדי מעשה...״
בנוסף לביקור הנ״ל ,ניתן להזמין גם הרצאות מעמיקות
בתחומים השונים של שנת השמיטה.
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ידידים מתנדבים

לידידי הגן
ולכל הבאים בשעריו

חנות קטנה ומטריפה

חנה כהן
מי שמטייל בגן בימי ראשון ועובר על פני חלקות התצוגה
המטופחות עליהן אחראית בת-שבע קנטור ,יבחין בקלות
בג'ואנה.

חג אביב נפלא!
בשנה זו – כל האדומים החורפיים נשקו זה לזה :ביער חורשים
למשל ,פרחו הצבעונים מאמצע פברואר ,וזרי כלניות נשזרו עדיין
ביניהם – וגם הנוריות חברו לחגיגה – ואפילו הדמומיות החינניות
כבר הצטרפו לתזמורת האדומה!
והגן שלנו עטה לכבודו מחלצות של אביב בחֵ רות מלאה!
לכל המתנדבות והמתנדבים המסורים – לכולנו ,אנו מאחלות
בריאות והנאה מן העשייה המבורכת בגן ומזמינות את ְּבנֹות ְּובנֵי
המוצרים הייחודיים שלנו זוכים לתשומת לב המבקרים בגן
הגיל השלישי להצטרף אלינו – כי ההתנדבות מצעירה ומשמחת!
סיכות קישוט

סו היקרה,
במשך שנתיים וחצי הפקת את המגזין של הגן
הבוטני שלנו .עם הזמן ,למדנו לעבוד כצוות וצר לנו
בא ָּבה.
על כי העבודה המשותפת נקטעה ִ
אנו מאחלות לך הצלחה באשר תפני!

שרה אדר ,רות פרלמן ,חנה כהן ונחמה פרסטר

ואנו שמחים למכור אותם!
לאחרונה הבאנו מוצרים חדשים כמו ֶט ַר ִריּום (מיכל זכוכית
שקוף) עם צמחי טחב ,קישוט ירוק ונחמד.
לציון שנת השמיטה ,אנו מוכרים ספרים לילדים ולנוער וגם
משחק רביעייה המרחיבים את הידע בנושא השמיטה.
תיקי הבד עם הדפסה של ציורי רות קופל מצויים שוב
בחנותנו! – ועם בוא האביב ,חידשנו את מלאי החולצות והפעם
גם במידות גדולות.
נשארו למכירה ציורים מרהיבים אחרונים של הציירת לילי
זוהרי ,אותם תרמה לאגודת הידידים.
אדיר ושירה (מוכרי הכרטיסים) וצוות המתנדבים שמחים
לקבל את קהל המבקרים ולכוון אותם לסיור בשבילי הגן!

לזמירה שלנו,
משתתפים בצערך על מות אחותך אביבה.
יהי זכרה ברוך
מהמתנדבים בגן וחברי אגודת הידידים
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דיוקן :ג׳ואנה קושניר

אנו מודיעים בשמחה שמאיה אבוטבול ,מנהלת המשתלה
של הגן ,שיחררה כמות מצומצמת של שתילי צתרה ורודה
 Satureja thymbra,שנאספו בנחל קטלב ושל קורנית
מקורקפת  - Coridothymus capitatusלמכירה בחנותנו!

ג׳ואנה קושניר מתנדבת ותיקה בגן ,צמודה לבת שבע משנת
 .1996היא ילידת אנגליה ,שהגיעה לישראל כבחורה צעירה
בשנת  .1966נקלעה למלחמת ששת הימים ונשבתה בקסמיה
של הארץ ומאז היא חיה כאן ,עם גיחות לאנגליה כדי ללמוד
מקצוע.
היא למדה תיכנות מחשבים ועבדה בבנק ישראל.
עם צאתה לגימלאות ב ,1996-חיפשה אפיק חדש ומעניין.
כילידת אנגליה  ,גינון וגנים היו תמיד קרובים לליבה.
מתחילת דרכה בגן ,עבדה עם בת שבע ,באזור שהיום ידוע
כחלקת אוסטרליה ,אך אז היתה זו אדמת בור שהצריכה
עבודה פיזית קשה.
עם השנים למדה ג'ואנה את סודות הגינון וכיום היא עוסקת
בכל עבודה ,עישוב ,שתילה ,גיזום וניקוי.
השנה ,בגלל שנת השמיטה ,יש פחות עבודה .את הפקעות
שתלו כבר לפני ראש השנה.
ג׳ואנה אוהבת מאוד את העבודה בגן וכשאינה יכולה להגיע,
היא מרגישה ֶח ֶסר וצער.
היא אוהבת את החיים בישראל ומרגישה שיש כאן משמעות
לחיים .ג'ואנה מלאת התפעלות מהתפתחות גידול הסחלבים
בארץ ,דבר שנראה לנו כיום כמובן מאליו.

מניסיונה ,אנשים מגיעים לגן ומאוכזבים מאוד כשהרכבת
לא זמינה ,או בקיץ כשאין מספיק מתקני מים לשתייה .היא
גם מתנגדת לכניסה חופשית בחגים – לדעתה ,בהחלט רצוי
לקבוע תשלום מינימלי.
אחת מגולות הכותרת  ,לדעתה של ג׳ואנה ,הם המתנדבים
המגיעים אלינו מאנגליה!
היא אוהבת לארח אותם ולעבוד איתם בגן ,כדבריה :״זה הכיף
שלי!!״
ג׳ואנה ידועה כצלמת חובבת ובעבר אף הציגה את צילומיה
בתערוכה ,אצלנו בגן .לאחרונה מככב אחד מצילומיה על
אחת המצעיות ( )placematהנמכרות בחנות הגן.
לג׳ואנה ובעלה אברהם ארבעה ילדים ושמונה נכדים,
לשמחתה ,כולם גרים בסביבות ירושלים.

שאלתי אותה :״כאחת שנמצאת בגן כל כך הרבה שנים ,האם
היית רוצה לראות שינויים או שיפורים?״
״הייתי רוצה לראות יותר אנשים שעובדים בגינון; חשוב לשפץ
את החממה ,אשר תמשוך קהל רב״ ענתה.
דוברי אנגלית רבים קוראים את ה Jerusalem Post-וכדי
לשמור על קשר עם אוכלוסיה זו ,החובבת צמחיה היא מציעה
לפרסם מחדשות הגן במדור ה״מי ומי״ של העיתון.

מאיה מציינת בהנאה שהיא משתמשת בצתרה להכנת סלטים,
רוטב לפסטה ,דגים ,מרקים ,עוף ובשר.
בקיצור  -להכל!
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דף המשפחה
ליום העצמאות

מאכלים מתקופת המצור על
ירושלים בימי מלחמת השחרור

"בארץ-ישראל קם העם היהודי,
בה עוצבה דמותו הרוחנית ,הדתית
והמדינית ,בה חי חיי קוממיות
ממלכתית ,בה יצר נכסי תרבות
לאומיים וכלל אנושיים והוריש
לעולם כולו את ספר הספרים
הנצחי".

רות פרלמן

נחמה פרסטר

במילים אלה פתח דוד בן-גוריון את הכרזת המדינה,
ב-ה׳ באייר תש"ח ( .)14.5.1948
השנה תמלאנה  67שנים לקיומה של המדינה .כל הארץ
תתמלא בדגלים ושמחה גדולה תפרוץ ,עם חגיגות וטקסים,
בימות בידור ,מנגלים וכל השאר.
אבל לא כולם יודעים ,שמאז חורבן ירושלים בידי הקיסר
הרומאי הדריאנוס בשנת  132לסה״נ ,לא היתה מדינה לעם
היהודי! ולא כולם זוכרים שכבר עם חורבן הבית הראשון –
גלו היהודים מארצם לבבל ,ולא כולם שבו ֵמאז לארצם!
אף כי הגעגועים והכיסופים לארץ-ישראל הביאו במרוצת
השנים לעליות של בודדים וקבוצות קטנות ,והתנועה הציונית
שהתעוררה בעקבות הפוגרומים ,בעיקר ברוסיה ,גרמה
לעליות הראשונה והשנייה כבר בראשית המאה ה .20-כך
שבתום מלחמת העצמאות כבר חיו בארץ כ 650,000-יהודים.
כאלפיים שנה חי העם היהודי בתפוצות בכל מקום ,כמיעוט
קטן ונטול זכויות ,בעת שארץ-ישראל  ,מולדתו ההיסטורית,
נשלטה בידי זרים :משנת  1917נשלטה הארץ בידי הבריטים,
אשר כבשו אותה מידי התורכים .הבריטים שלטו בארץ עד
שנת  ,1948כאשר בשנים האחרונות לשלטונם – בעיקר בזמן
מלחמת העולם השנייה – נלחם בהם היישוב היהודי ,כדי לזכות
בעצמאות ובמדינה אליה יוכלו לחזור כל תושבי התפוצות,
ובעיקר ניצולי השואה מאירופה ששרדו את מוראות הנאצים.
כחצי שנה לפני הכרזת העצמאות ,ביום  29בנובמבר 1947
(המוכר יותר כ-כ״ט בנובמבר) החליטה עצרת האומות
המאוחדות ,ברוב של שני שלישים ויותר ,על הקמת המדינה
היהודית ועל חלוקת הארץ בין היהודים לערבים ,שהיו פה.
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אולם מדינות ערב שלא הסכימו לתכנית החלוקה הכריזו
שיתנגדו לה בכוח ,וכבר למחרת היום פלשו צבאות של שבע
מדינות ערב לארץ-ישראל וכך החלה מלחמת העצמאות,
למרות אזהרות הממשל הבריטי ,החליט דוד בן-גוריון לכנס
את מועצת העם בערב שבת ה' באייר תש"ח ()14.5.1948
באולם מוזיאון תל-אביב ולהכריז על הקמת המדינה.
דוד בן-גוריון התמנה לראש הממשלה ולשר הביטחון הראשון,
וחתם על מגילת העצמאות ,יחד עם  37נציגים מכל חלקי
העם.
מגילת העצמאות מכריזה ,כי מדינת ישראל תקיים שוויון-
זכויות חברתיות ומדיניות לכל אזרחיה ,כולל תושביה הערבים.

בימי המצור על ירושלים שנמשך כחצי שנה ,היה
מחסור גדול במזון ומים והאוכלוסיה נאלצה לאלתר
מאכלים מכל מה שנמצא בשדה ,בעידוד מושלה
הצבאי של העיר דאז – דב יוסף.
השדות הפתוחים היו באזור הכפר הערבי שיח׳ באדר (אזור
בנייני האומה היום) ובעמק המצלבה .לא רק אוכל – גם נפט
לבשל באמצעותו על פרימוס או פתיליה לא היה .הבישול
נעשה בחצר על מדורה מעצי זית שנגדעו ונאספו בעמק
המצלבה.
״חּוּביזָ ה״ – ֶחלמית גדולה ,שטעמם כטעם
ֵ
אספו עלים של
התרד ומהם הכינו קציצות וממולאים .לא היו ביצים עבור
הקציצות ...אז במקומן השתמשו באבקת ביצים .העלים
שימשו גם להכנת הממולאים ,במקום עלי גפן :חלטו אותם
ומילאו בבורגול ,בצל ושום.
הריגֶ ֶ׳לה – ְרגֵ ַלת הגינה .את
צמח נוסף ששימש לאכילה הוא ִ
העלים והגבעולים העסיסיים-בשרניים של הצמח היו חולטים
במים חמים ומוסיפים לסלט או מוסיפים את העלים הקצוצים
לחביתת ירק.
ילדים והורים ,כדאי לכם לנסות ,מזון בריא בהחלט! ( אפשר
גם זרעים של חוביזה – הם טעימים ועסיסיים כשהם ירוקים!)

כמה וכמה מלחמות קשות התחוללו מאז מלחמת העצמאות,
אך לצערנו ,טרם הגיע השלום המיוחל וזו צריכה להיות עכשיו
מטרתנו :להגיע ִל ְׁשלֹום אמת בינינו לבין שכנינו.

חלמית גדולה פורחת
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Events April-June 2015
May
5.5 | Tue 16:00 | Walking Tour | Blossoms in Europe and North America
12.5 | Tue 12:00 | English Lecture:Tzvia Adler: Food Justice in San Diego
13.5 | Wed 14:30 | Botanical Tour | Perennials and Seed Dispersal
with Dr. Ori Fragman-Sapir
15-16.5 | Fri-Sat 7:00 | Field Trip | Eastern Upper Galilee and the Waters of the Golan
Heights, with Hagar Leshner
18.5 | Mon 16:30 | Coffee Club | The Garden Community – Promoting community-driven
projects, with Nir Lahav, coordinator. Garden Community program

June

2015 יוני-אפריל

פעילויות בגן
מאי

 | סיור רגלי | לבלוב בחלקות אירופה וצפון אמריקה16:00 |  | יום ג׳5.5
 צביה אדלרFood Justice in San Diego : הרצאה באנגלית12:00 |  | יום ג׳12.5
ספיר- | סיור בוטני רב שנתיים והפצת זרעים | מדריך ד״ר אורי פרגמן14:30 |  | יום ד׳13.5
 | טיול גליל עליון מזרחי ומקווי מים בגולן | מדריכה הגר לשנר7:00 | שבת- | שישי15-16.5
:מועדון ״קהילת הגן״- | קפה16:30 |  | יום ב׳18.5
 מרכז תכניות קהילת הגן,קידום פרויקטים בתחום הקהילה מרצה ניר להב

יוני

2.6 | Tue 17:00 | Walking Tour | Summer Blossoms: Magnolia and Aquatic Plants
8.6 | Mon 14:30 | Botanical Tour | Early Summer, with Dr. Ori Fragman-Sapir
10.6 | Wed 7:00 | Field Trip | Nurseries, with Sarah Adar and Hagar Leshner
22.6 | Mon 17:00 | Coffee Club | Why the ancients worshipped dust, according to Hazal and
according to science, Speaker – Prof. Pinhas Alpert, Head of Geodynamics, Department of
Planetary Sciences, Tel Aviv University
23.6 | Tue 16:00 | End of year tour Jaffa by Evening, with Ori Fragman-Sapir

 מגנוליה וצמחי מים: | סיור רגלי| פריחה קיצית17:00 |  | יום ג׳2.6
ספיר- מדריך ד״ר אורי פרגמן, | סיור בוטני | תחילת הקיץ14:30 |  | יום ב׳8.6
 מדריכות שרה אדר והגר לשנר, | טיול | משתלות7:00 |  | יום ד׳10.6
 פרשנויות חכמינו,מועדון | מדוע השתחוו הקדמונים לאבק- | קפה17:00 |  | יום ב׳22.6
 החוג, ראש הקתדרה לגיאודינמיקה, מרצה פרופ׳ פנחס אלפרט,ופרשנויות מדעיות מודרניות
)Department of Geoscience( אביב- אוניברסיטת תל,למדעי כדור הארץ
ספיר- | סיור סיום השנה | אחה״צ וערב ביפו | מדריך ד״ר אורי פרגמן16:00 |  | יום ג׳23.6

All tours depart from the visitor center.
Walking tours – guided by Friends of the Gardens volunteers, free with admission to the Gardens, no
prior registration necessary.
Walking tours – in case of rain, please call 02-6580049, 02-6794012.
Professional tours provided by the Gardens’ science staff.
Coffee Club – Please check with the Friends of the Gardens if meeting will take place in the auditorium
or elsewhere.
English lectures will take place in the upper lecture room, near the Gardens’ offices.

.כל הסיורים יוצאים ממרכז המבקרים
. ללא תשלום נוסף וללא הרשמה, בהדרכת מדריך של אגודת ידידי הגן ומיועדים לקהל מבקרי הגן- הסיורים הרגליים
.02-6794012 ,02-6480049-סיורים רגליים – במקרה של גשם נא להתקשר ל
.הסיורים המקצועיים בהדרכת הצוות המדעי של הגן
.קפה מועדון – יש לברר במזכירות אגודת הידידים אם מתקיים באודיטוריום שבמרכז המבקרים או במקום אחר
. בכיתת ההרצאות העליונה,ההרצאות באנגלית יתקיימו באזור המשרדים במעלה הגן
.)The lectures in english will take place in the upper lecture room (in the offices area(

* Every Monday, Yehiel Baras answers calls with horticultural questions from 9:00 to 10:00 am.
Tel. 073-3721701.
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ידי יחיאל ברס בשאלות של טיפול- על, בבוקר10:00  עד9:00 * מידי יום ב׳ מתקיימת הדרכה טלפונית מהשעה
073-37217101 : ניתן להתקשר לטלפון.בצמחים
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