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מבט מהגן

ספר חדש בחנות הגן הבוטני
ישראל היפה בירוק
צמחים ופרחים בישראל

תוכן עניינים

לעתים קרובות בגרסה באנגלית של המאמרים בעברית משולבים צילומים אחרים.
מומלץ לעיין גם בהם.
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הצטרפו אלינו למסע מופלא בספר אלבומי חדש הסוקר את צמחיית הארץ .הספר הודפס לאחרונה
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תרמו לו את צילומיהם ,הבולט שביניהם הוא הצלם אייל ברטוב .לכל צילום מצורף תיאור צמח קצר,
מקום הצילום והתאריך בו צולם.
בספר תוכלו למצוא עצים מרשימים ,נופי צומח ,פרחים יפים ,צמחים ייחודיים ,צמחים בסכנת הכחדה ועוד .בחרנו
להתמקד בצמחי בר המקשטים ותורמים לנופי ישראל לאורך כל השנה וצירפנו גם כמה צמחי נוי וחקלאות
חשובים.

הספר דו-לשוני :עברי-אנגלי וההכנסות ממכירתו הן תרומה לשימור צמחים בסכנת הכחדה בישראל.

 12חמש טעויות נפוצות ומשמעותיות
באחזקת עצים בוגרים
 13אבינעם דנין  -דברים לזכרו
 14שלמה אילן  -איש החזון
 15מהגינה למטבח
 18ידידים ומתנדבים
 20דף המשפחה
 22פעילות בגן

עורכות :רות פרלמן ,שרה אדר
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עורך מדעי :ד"ר אורי פרגמן-ספיר
צילומים :יהודית מרקוס ,אורי פרגמן-ספיר
תרגום :עפר גרינולד ,שירותי תרגום
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תמונת השער :חוזרר החורש בשלכת

הארגונים המייסדים של הגן הבוטני
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הגן פועל בין היתר בתמיכת

3

חדשות הגן ...חדשות הגן ...חדשות הגן...
מעיין שירי הצטרפה לצוות ה"האב" בתפקיד
רכזת קהילה .מעיין בוגרת תואר ראשון B.sc
במדעי הסביבה .לפני שהגיעה אלינו ,הייתה מנהלת
חינוך סביבתי וקהילה בעיריית רמת גן ולפני כן
הייתה רכזת פרויקטים בפארק המיחזור חירייה.
מעיין למדה פרמקלצ'ר ,היא "פריקית" של צמחים
ומאמינה בכוח של הקהילה ליצירת סביבה עירונית
אקולוגית שתומכת באיכות חיים וקיימות.

"האב" – הוא מרכז או מרחב משותף
לפעילויות מסוגים שונים.
ה"האב" של הגן הבוטני הוקם לפני שנה
וחצי ועוסק בפעילות סביבתית-חברתית
ומאגד את כל התכניות החברתיות
הפועלות בגן ,ישנות וחדשות כאחד.
בנוסף ,ה"האב" מהווה מרכז מחבר לקהילה
המקצועית בת הקיימה של ירושלים.

אירוע הקהילה הראשון של ה"האב"

חממת הכשרות

חממת הכשרות נפתחה באופן רשמי באוקטובר.
החממה מונגשת לבעלי מוגבלויות וקבוצות ה"האב"
השונות פועלות בה באופן יום-יומי – ביניהן קבוצת
אוטיסטים של עמותת אלו"ט ,פגועי נפש מעמותת
רעות ,חברי "קהילת הגן" ועוד .בחממה מועברות
הכשרות גנניות ושיקום תעסוקתי ,ובין השאר
עתידים לגדל בה צמחים שיישתלו ביערות מאכל
עירוניים ברחבי ירושלים.

כבר באוקטובר נערך אירוע הקהילה הראשון
של ה"האב" ,אליו הגיעו מעל  100נציגים
מהתארגנויות וארגונים מגוונים ,העוסקים בתחומי
הסביבה והקיימות בירושלים ,כולל צוות הגן.
עֹובדֹות
ְ
במפגש הוצג תהליך המיפוי ֶׁש ָע ְרכּו
ה"האב" עם  40מהארגונים הללו ,כדי לקבל תמונת
מצב של הנעשה בעיר בתחום .הוצג כיצד ה"האב"
של הגן יכול להשתלב בעשייה זו ולהוות את אחד
ממקומות המפגש החשובים ,על ידי ִה ְת ַח ְברּויֹות
רּוע
הא ַ
ִוה ְת ַמ ְק ְצעּות משותפת .בחלק השני של ֵ
נערכו שולחנות עגולים ,סביבם ָח ְב ָרה קבוצה
אקראית של אנשים ממקומות שונים,שערכו שיחות
מרתקות על הדרכים בהן ניתן להרחיב את שיתוף
הפעולה ובעקבות זה – את הרחבת ההשפעה של
הפעילויות בירושלים.

תכנית "קהילת הגן" לבני  55+פתחה מחזור חדש
וכעת פועלות בגן שתי קבוצות  -ותיקה וחדשה,
המונות מעל  50משתתפים המגיעים לגן שלוש
פעמים בשבוע .מעבר להכשרה הגננית-סביבתית
שמקבלים המשתתפים ,הם יוצאים להתנדבויות
"ירוקות" בכל שבוע .דוגמא אחת היא הפעילות עם
קבוצת "בובות וחלומות" של ניצולי שואה אותם
פוגשים משתתפי קהילת הגן אחת לחודש לפעילות
גננית משותפת .דוגמא נוספת היא התנדבותם
בגינות קהילתיות בעיר.

הפעם ממחלקת ה"האב"
ליאור גוטסמן ,מנהלת המחלקה

פרויקט "גרין טים" ממשיך בשנתו הרביעית
לפעילות של מנהיגות סביבתית בקהילה בקרב
בני נוער בבתי ספר בעיר .המיזם מורכב מתכנית
לימוד חווייתית ,המתבצעת תוך כדי עשייה וחיבור
לנעשה בעיר ,כמו גם שיתופי פעולה עם גופים
וארגונים ַּב ְתחּום ופיתוח כלים ליזמות .התוכנית
פועלת במסגרת שעות ה"מחוייבות האישית" בבתי
ספר ומציעה לבני הנוער ליווי ,העצמה ,ערך מוסף
וייחודיות.

פעילות בני נוער בחממת ההכשרות החדשה

ולבסוף ,בגן יש כבר מפעל לא קטן לייצור
קומפוסט מגזם הגינון באיכות מעולה ,אבל
מחודש נובמבר גם הפסולת האורגנית ממטבחי
העובדים הופכת לקומפוסט .במסגרת הפרויקט,
שהוקם בשיתוף עם ״מהפח ירוק״ ,הוצבו שני
קומפוסטרים ליד חממת ההכשרות של ה״האב״
ופחים במטבחונים.

קהילת הגן בפעילות עם קבוצת ניצולי השואה

ייצור קומפוסט
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5
משמאל :אלן ברקלי ,יו"ר הוועד המנהל של הגן ,הגב' ג'וזי דנט,
ומנכ"ל הגן אורן בן-יוסף

צוות הגן בפורים

השקד

ד"ר אורי פרגמן-ספיר

ראש השנה לאילן

תאריך שהפך לחג

ידידיה ירושלמי
במשנה (מסכת ראש השנה א) ,מופיע ראש השנה לאילן,
כמועד השנוי במחלוקת בין בית שמאי ובית הילל :אחד בשבט
לפי בית שמאי וחמישה עשר בו לפי בית הילל .ראש השנה
לאילן נמנה כאן יחד עם "ראשי שנה" נוספים שמקצתם אינם
חגים ,כגון ראש השנה למלכים וראש השנה למעשר בהמה.
סמוך לאזכור זה במשנה נכתב :״בארבעה פרקים העולם נידון:
בפסח על התבואה ,בעצרת (חג השבועות) על פירות האילן...״.
מצירוף כתובים אלו עולה שחמישה עשר בשבט (הלכה כבית
הילל) ,הוא תאריך הקובע סיום ותחילת שנה חדשה בעבודה
החקלאית ואינו חג של ממש .תאריך זה נחוץ ליישום מעשי
של המצווה בתורה :״עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא
השדה שנה שנה״ (דברים י״ד ,כ״ב) .ואכן הרמב״ם ,בדיונו על
הלכות תרומות ומעשרות ,מכנה את ט"ו בשבט "ראש השנה
למעשרות האילן״.
דומה היה שעד למאות האחרונות ,לא יוחסה כל משמעות
נוספת לט״ו בשבט .אלא שחקר כתבי הגניזה הקהירית חשף
פיוטים שחוברו בארץ ישראל בתקופת הגאונים (המאה ה7-
עד המאה ה 11-בקירוב) ,המיועדים להיקרא בבית הכנסת
בט״ו בשבט ,ועניינם תפילה לשנה ברוכה בפירות האילנות.
פיוטים אלו מאירים תופעה של הרחבת התכנים והמשמעויות
של ראש השנה לאילן ,שהחלה כבר בתקופה מוקדמת זו
והתפתחה במרוצת הדורות ,עד כדי ציונו של ט״ו בשבט כחג
פריחת שקד מצוי
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של בקשה להצלחת היבול ,ברכה והודיה על פירות האילן.
בט"ו בשבט נאסרו תענית ונפילת אפיים (תחנון) ,התלמידים
שוחררו מוקדם מן הרגיל מתלמודי התורה ובתי המדרש.
במוסדות הלימוד ובמסגרת המשפחה ,שתו יין עם עוגיה
מתוקה ואכלו פירות שונים ובמיוחד פירות ארץ ישראל,
שעוררו בציבור חרדת קודש וכיסופי גאולה .אפילו החרוב,
שנודע כמאכל ִעזִ ים בארץ ישראל ,זכה בגולה לכבוד רב,
כשנאכל כנציג נאמן של פירות ארץ ישראל.
המקובל ,ר׳ בנימין הלוי מצפת ,הנהיג בספרו ״חמדת ימים״
סדר ט״ו בשבט ,הכולל אכילת שלושים מיני פירות ,ברכה
מיוחדת לכל פרי וקריאה בתנ״ך ,במשנה ובזוהר של קטעים
העוסקים בעצים ,בפירות ובציפיה לגאולה .הספר ,שפורסם
בסוף המאה ה 17-זכה לפופולריות רבה וסדר ט״ו בשבט
התקבל ויושם בקהילות רבות .עם חידוש היישוב היהודי
בארץ ישראל ,נוסף רובד חדש לט״ו בשבט – הוא הוכרז כחג
הנטיעות .בשלב זה גם עצי הסרק ,שזכו להכרה כמרכיב
חשוב וחיוני בנוף הארץ ,השתלבו בתכני החג.שיתוף הציבור
הרחב ובמיוחד הילדים בנטיעות ט״ו בשבט ,יצרו תחושת
גאווה ואחריות אישית לשמירה על נופי היער ונופי הצומח
בכלל .בעידוד הגופים העוסקים בכך ובהם הגן הבוטני,
ט"ו בשבט מקובל כיום כחג של טיולים ופעילויות כיתתיות
ומשפחתיות ,לחיזוק הקשר עם הטבע.

החורף בעיצומו ושקדיות כבר פורחות .כולנו נהנים מיפי
פריחתן ומאוחר יותר ,מהשקדים הטעימים .השקד קיבל את
שמו הודות לפריחה החורפית  -כאילו שוקד הוא להקדים
פריחתו לפני כל שאר פרחי הארץ הפורחים באביב .ואכן ,הוא
ראשון האילנות הפורחים ומקשטים את ההרים והגנים – ועל
כן נקשר שמו לחג האילנות ,בט״ו בשבט.
לשקד מספר שמות :שמו העממי ״שקדיה״ ,ושמו המלא
בעברית שקד מצוי .שמו המדעי Amygdalus communis
והוא משתייך למשפחת הוורדניים ,עליה נמנים צמחים רבים
ומוכרים כגון שזיף ,אגס ,דובדבן ,תפוח ,תות-שדה ,ורד ועוד.
השקד נמנה על עצי הארץ המוכרים עוד מהזמן העתיק.
הוא מוזכר במקורות מספר פעמים ,אך לא נכלל בין שבעת
המינים .העץ תורבת כבר לפני אלפי שנים והוא היה ועודנו
אחד מהגידולים הבודדים ,אותם ניתן היה לגדל על טראסות
באזור ההר ביחד עם הזית ,התאנה ,הרימון והגפן.
ניתן ללמוד רבות על מיני השקד ותירבותם ממאמריו של
פרופ׳ דניאל זהרי ,שהתמחה במחקר אבות הבר של צמחי
תרבות .השקד הוא סוג הכולל כארבעים מינים ,הנפוצים מסין
ומרכז אסיה ועד לאיטליה באגן הים התיכון .כמה מהם ניתן
לראות בחלקת אסיה בגן הבוטני .רוב מיני השקד קרובים
ודומים זה לזה וניתן להכליא ביניהם .בטבע ,נותרו האוכלוסיות
המקוטעות מבודדות גנטית ומיני השקד שמרו על ההבדלים
ביניהם .כל זה היה נכון עד לתירבות הצמח .בעקבות תירבותו
וגידולו בהיקפים גדולים על ידי האדם ,הוכלאו עצי התרבות
עם אוכלוסיות הבר ונוצרו אוכלוסיות חדשות בעלות תכונות
ביניים .תופעה זו חוזרת על עצמה לאורך כל אזור התפוצה
של הסוג.
אוכלוסיות הבר של השקד בארץ מרוכזות באזורים היובשניים,
לאורך המדרונות המזרחיים של שדרת ההר ועד לגולן
ולחרמון .אוכלוסיות אלו מתוארות בספרות כשקד קטן-עלים.
מהן תורבת השקד המצוי המשמש למאכל .בעצם ,שקדי ההר
בארץ הם עצי שקד מצוי שניטעו במטעים ,או פליטי תרבות
של מטעים ותיקים ושוליהם .בגליל המזרחי ובגולן ניתן לראות
צורות-מעבר בין שני המינים .בהר הנגב הגבוה ,נמצאו על ידי
פרופ׳ אבינועם דנין אוכלוסיות בר של שקד ,אשר תוארו על
ידו כשקד רמון .חלק מהחוקרים מתייחסים לשלושת המינים
הללו (שקד מצוי ,שקד קטן-עלים ושקד רמון) כאל זנים של
מין אחד – שקד מצוי .במצוקי מזרח השומרון גדל מין נוסף,
השונה מאד מהמינים הנ״ל :זהו השקד הערבי הנראה כמו
רותם מחוץ לעונת הפריחה שלו.

פריחה והאבקה בשקד
פרח השקד בעל חמישה עלי כותרת גדולים ,המושכים
חרקים רעבים .הפרח מעניק לחרק מזון בצורת אבקה וצוף.
חלק קטן מהאבקה נדבק אל גוף החרק ומשמש להאבקת
פרח של שקד אחר – כי בשקד אין האבקה עצמית ,כלומר,
פרח יודע לזהות את מקור האבקה המגיעה אליו ואינו מקבל
אבקה של אותו הצמח .מכאן משתמע ,ששקד בודד לא יֵחנוט
פרי ,כי לא יקבל אבקה מעץ אחר.
השקד פורח לפני הופעת העלים ,כשהוא עדיין בשלכת .הוא
נושא פרחים ,אשר לעתים קרובות נהרסים בסופות הגשמים
והרוחות .שאלות רבות ,ביולוגיות ואקולוגיות ,נשאלו בקשר
לעץ הזה ונחקרו על ידי פרופ׳ אבי שמידע ושותפיו .שמידע
מספר כי השקד פורח לפני שיא האביב ובכך נמנע מתחרות
עם פרחים אחרים על חרקים מאביקים .אולם בפריחתו זו הוא
לוקח סיכון – פרחיו כאמור יכולים לההרס בסערות .סיכון כזה
יכול לקחת רק עץ שפורח מדי שנה במשך עשרות שנים :שנה
אחת יפסיד את פרחיו בסערה ,ובשנים אחרות ירוויח ַה ֲא ָבקה
וחנטת פירות .אסטרטגיית פריחה דומה יש לעצים ושיחים
נוספים ,ביניהם – שזיף הדוב ואף רותם המדבר.
מי יודע כמה פרחים יש על עץ שקד? בספירות בגן הבוטני
האוניברסיטאי בירושלים נמצאו אלפי פרחים בעצים קטנים
ועשרות אלפי פרחים עד  250,000פרחים בעצים גדולים !
אולם ,כמה שקדים רואים על עץ השקד? תמיד הרבה פחות
מכמות הפרחים .תופעת חנטת הפרי המועטה  -יחסית,
מוסברת בעובדה שהפרחים ניתקים בקלות רבה בסערות
מזג האוויר ואף במכוון ונושרים :כנראה שעץ השקד מפתח
רק את העוברים המוצלחים ביותר.
שימושים בשקד
השקד משמש בעיקר למאכל .השקדים הם למעשה זרעים,
לאחר שקולפו משכבות הפרי .הפרי כולו נקרא בשפה
הבוטנית בית גלעין – פרי חד-זרעי המכוסה בציפה עסיסית
במידה זו או אחרת (כמו שקד או זית) .לרוב אוכלים את זרעי
השקד יבשים ,אולם בתחילת עונת התפתחות הפרי יש
האוכלים את כל הפרי הירוק על קליפותיו .הזרעים של שקדי
בר הם לרוב מרים בשל חומר האמיגדלין הנוצר בהם ומתפרק
לחומצה ציאנית .חומצה זו רעילה ולכן אין להרבות באכילת
שקדים מרים .בשקדי התרבות נוצרת כמות קטנה יותר של
החומצה הנ״ל וטעמם מתוק יותר ,הם מזינים ובריאים ,מכילים
חלבונים ,שומנים ויטמינים ומינרלים.
שימוש משני בשקד הוא למטרת נוי .השקד הוא עץ קטן
המתאים גם לגינה הקטנה כמו גם לייעור ושתילה בטראסות.
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ט״ו בשבט של צמיחה ושכנות טובה
(בין עצים ואנשים)...
רחל אורון

ממש כמו בבית באמריקה .האנשים קוראים לזה צבעי שלכת,
אבל זה תהליך מכאיב ,מלווה בגלי חום ,ובסוף אני מאבד את
כל העלים .אז כאן ,אני צריך לעבור את כל השלבים האלה
בנוכחות כולם?! זה לא נעים לי.

אראוקריה

ליקוידמבר ליבני

טיליה אמריקנית

הגן הבוטני נוצר כדי שאנחנו ,המבקרים בגן,
נוכל לפגוש ולהכיר בו צמחים מכל העולם.
האם חשבתם פעם מה מרגישים העצים שהבאנו מארצות
רחוקות ושתלנו בגן שלנו ,בירושלים? מה מרגיש אלון אנגלי,
בריטי מדורי דורות ,ששתלנו אותו בשכנות עם זית דרום
אפריקני? או מה מרגיש אורן קנרי ,חנוק כולו ברקפות ים-
תיכוניות? טיילתי בגן ,ושמעתי מפי העצים מה הם חושבים
על העניין הזה....
ניסיתי לשכוח מסכינאים ,הרוגים ושאר אירועי הזמן המדממים,
והלכתי לגן הבוטני למצוא קצת שקט .השלווה של הגן הציפה
אותי ִוע ְר ְס ָלה אותי בתוכה .התהלכתי מחלקה לחלקה ,כשאני
נרגעת בחברת העצים מכל הרעות שעושים בני האדם זה
לזה .החלמוניות קרצו לי קריצה צהובה ,והארז האטלנטי איווש
וניענע את צמרתו ברוח לעבר ארז הלבנון ,גבוה מעל לראשי.
האלונים שלנו היו עסוקים בטיפוח הבלוטים הצעירים שלהם,
בה ְצ ַמ ַחת
ַוה ְק ַט ָל ִבים המשוננים מספרד ,היו טרודים וגאים ַ
פירות ופרחים חדשים גם יחד.
פתאום שמעתי קולות ויכוח עצבניים וקולניים מקצה הגן.
צעדתי לאורך חלקת הים התיכון וקולות הוויכוח הלכו וגברו.
שם ,בפינה נסתרת בקצה הגן ,התנהל ויכוח סוער בין ...עצים!
ולא סתם עצים אלא מוותיקי הגן ,מהראשונים! הקולנית ביותר
בקבוצה הייתה ערמונית הימלאית :העלים המחומשים שלה
התנפנפו לכל עבר מרוב התרגשות .ניגשתי אליה ומשכתי
בענף תחתון שלה ,היא הרגישה בי והתכופפה אלי.
שאלתי - :סליחה ,מה הוויכוח?
מי את? אל תתערבי ,זה לא עסקך!
אני מאגודת הידידים ,אולי אפשר לעזור?
טוב ,אם את מתעקשת ,אני אסביר לך ,וקודם כל את צריכה
להבין את הרקע :לחלקה הזאת שאנחנו שתולים בה ,אין שם.
זה אמנם קרוב לחלקת הים-התיכון ,אבל אנחנו כאן נציגים
של כל היבשות :אני מייצגת את אסיה ,וזאת על ידי ,שנראית
כזאת עדינה ,היא הטיליה ,והיא מייצגת את אירופה ,ויש...
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ערמונית - :אני דווקא רגילה לרוחות וגשמים ,ממולדתי
ֶׁש ְל ַרגְ ֵלי ההימלאיה .אני כל כך יפה וירוקה ,שגננים אנגלים
העבירו אותי לאיים הבריטיים ,ושם אני ממלאת את הפארקים
שלהם בפריחה .בכל שנה בקיץ אני כולי פורחת בפריחה
לבנה!
הטיליה (מתפרצת לתוך דבריה) - :זה לא בסדר להכריח
אותנו לגדול פה ביחד ,הגן הזה מסודר לפי חלקות ,כל עץ
בחברה שלו שהוא רגיל אליה מהבית .אני לא מרגישה נוח על
יד האסייתית הזאת ...מספיק קשה לי גם בלעדיה!
ערמונית (לוחשת לי) - :נראית עדינה הטיליה הזאת ,באה
מאירופה ,ממקום עם תרבות ,אבל בעצם היא גזענית לאללה!
אּוק ִריָה ,ואני מייצגת את
עוד מישהו מתחבר לשיחה - :שמי ַא ָר ָ
אוסטרליה הרחוקה .שתלו אותנו כאן כדי שכל המבקרים בגן
יראו שאנחנו יכולים לחיות יחד באותה חלקה ,ולפרוח יחד,
כמו שאתם בני האדם אומרים :לכבד את האחר ואת השונה.
טיליה (מלהיבה את עצמה) - :אנחנו לא בני אדם שיעשו לנו
פה קיבוץ גלויות ,ויכריחו אותנו לגדול בכל מיני חברות צמחים
זרים ואקלים בלתי נסבל! אני עץ ,יש לי שורשים! לא מתאים
לי לנדוד בין יבשות ,זה מתאים לציפורים הנודדות ,לי זה לא
מתאים! ובאשר לך ,אראוקריה ,לא פלא שאת מרגישה פה
טוב ,כי אמנם באת מרחוק ,אבל ,פה חם ויבש ,ובאוסטרליה
חם ויבש ,אז מה אכפת לך איפה את צומחת?
ליקווידמבר( :מגמגם) - :אני מייצג את יבשת אמריקה ,והאמת,
שאני לא יודע אם זה כל כך מסתדר ,הרב-קיום הזה .לכל
אחד מאיתנו יש רקע שונה ,אדמה שונה ,אקלים שונה ,צרכים
שונים .לצמוח ביחד זה דורש יותר מידי ויתורים מכל אחד
מאיתנו .איך זה בדיוק יסתדר?
תסתכלו עלי למשל ,אני רגיל לאקלים לח וקריר בקיץ .כל
העלים שלי בדיוק עכשיו ,בסתיו ,נעשים ורודים ואדומים,

ֵא ָלה - :שמי אלה אטלנטית ,ואני מייצגת את אפריקה ,אנחנו,
עצי האלה האטלנטית ,גדלים בכל האזור ,מכאן ועד הרי
האטלס ,ואני מרגישה כאן ממש בבית .ואני רוצה להסביר
קצת עובדות היסטוריות על המקום הזה שאנחנו חיים בו בגן:
כאשר נוצר הגן הבוטני בשנות השבעים ,הייתה לו כניסה מצד
שער נווה-שאנן ,לא זאת של היום .אבות הגן תכננו כניסה
פורחת ומעניינת ,שתסביר לקהל המבקרים מיד בכניסה ,את
מהות הגן :אוסף של עצים ושיחים מאזורים שונים בעולם.
כנציגים מחמש יבשות.
למטרה זו שתלו אותנו בכניסה לגן ,היום ,נמצאת הכניסה לגן
במקום אחר ,ואנחנו נשארנו כאן כפינת מנוחה יפיפיה בקצה
הגן.
אז למה לריב ולהתלונן?!
אולי ,ננסה כולנו גם להסתגל לתנאים ,וגם זה אל זה? אני
רוצה לפנות אל כולכם ,אל כל הקבוצה ,כולנו כאן בירושלים
בגן הבוטני ,זאת עובדה.
אני מציעה שכל אחד יספר קצת על עצמו לכבוד האורחת.
אבל בהתחלה,
אראוקריה - :זה באמת נכון מה שטיליה אמרה עלי ,אני
הסתגלתי בקלות לאקלים פה בארץ ,כי פה חם ויבש כמו
במולדתי אוסטרליה .כל אחד פה מכיר אותי בפארקים
ובגינות .אבל יש דבר אחד בירושלים ,שאליו לא אתרגל
לעולם :השלג .הייתי כל כך יפה וירוק ,ושני חורפים מושלגים
שברו אותי לגמרי ,בקושי נשארתי בחיים .אני מתאושש לאט,
אתם יכולים לראות בעצמכם ,אבל אני לא מתלונן .ומה יש לך
לספר ,ערמונית?

ערמונית הימלאית

אני מתנצלת שדיברתי ֵא ַליְִך בחוסר נימוס כשנפגשנו ,אני לא
כזאת .הייתי פשוט בלהט הוויכוח שהתעורר אצלנו .אני מקווה
שכולנו ,כל העצים בגן נחגוג את ראש השנה שלנו יחד ,ואני
מאחלת ט״ו בשבט שמח ופורח לכל חברי אגודת הידידים,
והזמנה לכולכם:
לכבוד ט״ו בשבט ,אנא ,בואו לבקר אותנו ,הוותיקים בחלקת
		
הגן הצנועה שלנו ,מיד בהמשך לחלקת הים התיכון,
נסו לזהות אותנו ,ואל תדאגו ,יש לנו שלטים וזה לא יהיה קשה.
להתראות בט״ו בשבט!			
בברכה ,נציגי חמש יבשות.
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מהמדען הראשי

עצים
בסכנה

ד"ר אורי פרגמן-ספיר

מיזם שימור צמחים בסכנת הכחדה מתקיים בגן מזה שנים
רבות .התמקדנו בעיקר במינים עשבוניים חד-שנתיים ורב-
לרבֹות ולגדל בזריזות.
שנתיים אותם ניתן ַ
לאחרונה התחלנו להתעניין בעצים שבסכנת הכחדה .התחלנו
בריבוי פיקוס בת-שקמה ,עליו דיווחנו כאן בעבר .אולם ,בארץ
יש עוד כמה עצים נדירים המעניינים אותנו .כמעט כולם
מתאימים גם לגינון .נזכיר כאן כמה מהם :
חוזרר החורש הוא עץ נדיר מאד של הגליל העליון והחרמון;
בארץ מוכרים בסך הכל ארבעה אתרים ובהם לא יותר
מעשרות בודדות של עצים .זרעים שאספנו בהר אדיר
שבגליל העליון ,נבטו לאחר טיפול בקור .השתילים גדלים אט
אט ואנו מקווים שתוך שנתיים נוכל לשתלם בגן .שתיל אחד
הועבר גם לגן בקיבוץ ברעם ,שם כנראה ירגיש יותר "בבית".
בן-חוזרר הררי ,גם הוא עץ של הצפון הרחוק; הוא מוכר בארץ
רק בחרמון ,שם הוא גדל בתוך יער אלונים פתוח .פירותיו
מאורכים ,חומים ובעלי טעם של חבוש.

בן-חוזרר סוככי הוא מין שני בסוג זה והוא נדיר עוד יותר! הוא
גדל במצוקים בודדים בחרמון .מהזרעים שנזרעו ,רק אחד
נבט ,בסתיו הבא השתיל יישתל בחלקת הים התיכון בסמוך
לארזי הלבנון וישלים את "נוף הרי מזרח הים התיכון" בגן.
בחרמון אספנו גם השנה בלוטים של אלון שסוע ,במסגרת
מחקרו של ד"ר מיכאל אבישי על אלוני האזור .בלוטים בודדים
נזרעו ואנו תקווה שיצליחו לגדול .נוכל להשוות את הצמחים
לעצי אלון שסוע גדולים הקיימים בגן ,אולם מקורם צפוני יותר.
ומהצפון הרחוק לדרום הרחוק :אחד מהנדירים בעצי הארץ
הוא שיזף שעיר ,המוכר בארץ רק מנחל ָׁשנִ י שבהרי אילת.
באישור רשות הטבע והגנים ,אספנו פירות עם זרעים ,אותם
הנבטנו אצלנו בהצלחה .שני שתילים נשתלו בגן ושרדו כבר
חורף ראשון.
ימים יגידו אם הצמח ישרוד באקלים הירושלמי הגשום.
נדגיש ,שאת הצמחים הנדירים איננו שומרים רק לעצמנו:
זרעים של שיזף שעיר העברנו למשתלת גילת של הקרן
הקיימת לישראל והם העבירו שתילים לפארק הולנד באילת,
כמו כן ,שתיל אחד הועבר לדפנה כרמלי ,אשר שתלה אותו
בקיבוץ סמר בערבה ,שם הוא משגשג וגדל מהר יותר מאשר
הצמחים בירושלים.
לרּבֹות את העצים הנדירים הללו ובכך
אנו תקווה שנצליח ַ
נְ גַ ֶּבה את האוכלוסיות המועטות שלהם בטבע ,ובמקביל נוכל
לחקור אותם וללמד עליהם בתחומי הגן .בעזרת רשות הטבע
והגנים והקרן הקיימת לישראל נוכל אף להחזירם לטבע.

חוזרר החורש

עצי מחט נשירים בגן הבוטני בירושלים
ד"ר מיכאל אבישי
בגן הבוטני שלנו בגבעת רם ,גדלים שני מינים של עצי מחט
יחודיים,שהמשותף ביניהם – היותם נציגים של עידנים
קדמוניים בתולדות כדור הארץ שלנו.
בחזית מרכז המבקרים ,בערוגת הכניסה לבניין שעל פניה
חולף כמעט כל מבקר בגן ,נטוע עץ מחטני ,אשר לו סיפור
הס ְקוֹויָה ( ,)Metasequoiaעל נופה הצר
מדהים – הֶ -מ ַט ֶ
והצריפי .בקיץ הוא מוריק בצבעו הרענן ומאמצע הקיץ הוא
מתחיל להחליד בהליך נשירה הדרגתי ,עד שבסתיו כולו ניצב
ערום .הענפים סדורים על הגזע היחיד הזקוף ורק הניצנים
העגולים לאורך הענפים ,הם אלה אשר מבטיחים את המשך
צימוחו בקיץ הבא.
מקור העץ בגננו ,בצרור קטן של זרעים שהתקבלו במסגרת
חילופי זרעים בשנת –  1986מהגן הבוטני ,Smith College
אשר הונבטו וטופחו בסבלנות על ידי שתלן הגן יחיאל ברס.
אֹוצר חלקת אירופה דאז ,צבי
העץ נשתל במקומו על ידי ֵ
רפאלי בסתיו  ,1992לקראת חנוכת מרכז המבקרים באביב
.1993
עץ זה נבחר לצמוח במיקומו הנ"לְּ ,ב ֶׁשל יחודו המדעי כ"-מאובן
חי" ,ובשל יופיו וערכו כעץ נוי ,כמו גם ערך חדשנותו לישראל.
ייתכן והיה בזה הימור מסוים אולם כמו עצים קדמונים אחרים
(למשל גינקגו דו-אונתי) הנחתי כי יש לו סיכוי לשרוד והוא
מסמן בישותו את כל ייעודי הגן הבוטני.
כ"מאובן חי" הוא מוכר למדע ִמ ְמ ָצ ִאים גיאולוגיים בצורת
ֶה ְד ֶפ ֵסי עלים ופירות מאובנים מעידן הקירטון והשלישון ,מלפני
כ 136-מיליוני שנים.
גילויו היה סנסציה :כעץ חי הוא נגלה לראשונה ב 1943 -בסין,
וכצמח נוי הוא מוכר מ .1948-בעמק המטאסקוויות בטבע,
מצויים היום  5000פרטים בגובה  60מטר וגזע בקוטר מטר.
אלה מוגנים כשמורת טבע לאומית של סין ונכס תרבות עולמי.
אז במה ייחודה של המטהסקוויה? ראשית יש בה כושר
התאמה (למשל לקור עד 32-מ"צ!) ועמידות לזיהום אויר; היא
מהירת צימוח ומלאת חיוניות – תכונות שראשיתן עוד לפני
עידן הדינוזאורים ....בתקופה הגיאולוגית המכונה קירטון (חמה
ויבשה יותר מקודמותיה) .שני מינים "מאובנים" בני אותו הסוג
שלטו אז במקומות רבים במחצית כדור הארץ הצפוני – בהם
שולטים כיום שדות קרח .כך ממחיש העץ הזה את תהפוכות
העולם בזמן הגיאולוגי ,ובזכות אלה הוא מהווה נכס גנני.
מטסקוויה נשירה
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מהגנן הראשי

חמש טעויות נפוצות
ומשמעותיות
באחזקת עצים בוגרים

סומכים רק על מערכת ההשקיה של צמחי הכיסוי ,מערכת
השורשים העמוקה של העץ אינה מקבלת מים ואין הדחת
מלחים המצטברים מהמים באזור בית השורשים .דבר זה
עלול לגרום להתייבשויות ולקשיים בקליטת חומרי הזנה
מהקרקע .לכן ,חשוב ביותר להשקות השקיות עמוקות לפחות
אחת לחודש.

אלי בקר
 .3עיבוד קרקע בתחום מערכת השורשים
לרבים מאיתנו יש בגינה עצים בוגרים ,אותם שתלנו בעבר
או ירשנו מקודמינו .רבות נאמר ונכתב על תרומתם של עצים
בוגרים בירקותם ,פריחתםִ ,וצ ָלם ַל ְס ִב ָיבה הבנויה ,בהורדת
הטמפרטורות בקיץ ובשימור הקרקע.
חשיבותם של עצים אלו ,שהתבססו בשנים עברו ,עולה עם
התמעטות הגשמים ועליית הטמפרטורות בשנים האחרונות
באזורנו.
עצים בוגרים הם גם אלמנט אדריכלי והנדסי משמעותי בנוף
העירוני ,אם כי בשונה מאלמנטים בנויים ,כל אחד מהם הוא
אורגניזם חי ודינמי בעל צרכים ייחודיים ,כגון גיזום ועיצוב,
והשקיה נבונה בהתחשב בצרכיו.
הטיפול בעצים בוגרים חייב להתבצע בעזרת גוזמים מומחים,
אך גם לבעל הגינה האחריות והיכולת לתרום לבריאותם.
אמנה להלן כמה טעויות נפוצות מהן יש להימנע:

.1השקיה קרובה מידי לגזע
השקיית עצים בארץ מתבצעת לרוב בעזרת לולאת קו טפטוף
סביב העץ .לאחר השתילה ,ההשקיה צריכה להיות סמוך
לגוש השתילה (כ 50-ס"מ מרחק מן השתיל) ,כיוון שהעץ
טרם פיתח שורשים; אך עם התבססות העץ ,יש להרחיב את
הלולאה באפן יחסי לקוטר ֵּבית השורשים.
'כלל האצבע' הוא שההשקיה תהיה בגבול 'קו הטפטוף' של
העץ – כלומר שולי אזור ההיטל של העץ .באזור זה נמצאת
מערכת השורשים המסועפת המשמשת לקליטת מים והזנה.
כך גם נעודד פריסה רחבה ואחידה של מערכת השורשים
ונתרום אף לייצוב ועיצוב העץ.
כאשר משאירים את הטפטוף סמוך לגזע אנו מעודדים סלסול
שורשים – מצב בו השורשים המרכזיים מסתלסלים זה בזה
ואינם מתפרסים כראוי – אלא צומחים בקרבת מקור המים
עם התעבותם ,הם מונעים מעבר מים ומינרלים דרכם.

 .2השקיות תכופות וקצרות ללא השקיות עומק
לעתים קרובות נטועים עצים בערוגות של צמחי כיסוי.
בצמחים עשבוניים מערכת השורשים אינה עמוקה ולכן נשקה
אותם בהשקיות קצרות יחסית ובמרווחי זמן קטנים .כאשר
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צמחים עשבוניים דורשים החלפה לעיתים קרובות – בממוצע
כל חמש שנים לרב-שנתיים ופעמיים-שלוש בשנה לחד-
שנתיים .בכל החלפה שכזו ,מתבצעת הכנת קרקע הכוללת
עיבוד לעומק  40-30ס"מ .שורשי עץ הנטוע בערוגת עשבוניים
ייפגעו בכל עיבוד קרקע שכזה .מומלץ אם כך לתכנן שתילה
של עצים יחד עם צמחי כיסוי מאריכי חיים ,על מנת למזער
פגיעה בשורשים.

.4גיזום
הׁש ֶלד שלהם .לעץ הצעיר
בעצים צעירים יבוצע גיזום לעיצוב ֶ
יש חיוניות נעורים ויכולת להתגבר על גיזום חזק .בעצים
בוגרים (שקיבלו גיזום  -עיצוב בנעוריהם) ,הגיזום מינימלי
ומטרתו בעיקר ניקוי מחומר יבש ,החדרת אור ומניעת חיכוך
בהצטלבות ענפים הגורמת לפגיעה מכנית .יש להשתדל
להימנע מגיזום ענפים שקוטר החיבור שלהם גדול מ15-
ס"מ ,כי לעץ קשה מאוד להתאושש ולסגור פצע בגודל כזה
ולעתים קרובות זה המקום לחדירה של מזיקים ומחלות ,כמו
גם נקודת חולשה מכאנית המועדת לשברים.

 .5הרמות נוף בעצים בוגרים
לעתים קרובות אנו רואים עצים בוגרים שבוצע בהם גיזום
בלתי מבוקר להרמת נוף ,שהותיר בהם רק חצי או שליש
מנופו של העץ בחופתו .גיזום כזה מותיר את מבנה העץ חלש
וללא מקורות הטמעה לאורכו ומגדיל את הסיכוי לשבר או
התהפכות העץ במיוחד ברוחות החורפיות .במידה והמטרה
היא לאפשר יותר מעבר אור ,יש לבצע דילול ענפים משניים
בעץ ,המאפשר כניסת אור אך משאיר ענפי שלד מטמיעים
לאורך הגזע המרכזי.
אלה הן נקודות חשובות לתשומת לב ,ואנו ממליצים לכם
להתייעץ עם מומחים בנוגע לבעיות בעצים וכמובן לבקר
אצלנו בגן הבוטני ,בו ניתן ליהנות מנופם של עצים רבים וגם
ללמוד עליהם בקורסים ובסיורים המתקיימים באופן קבוע.
בהצלחה !...

אבינעם דנין  -דברים לזכרו
2015 - 1939
היום 13 ,בדצמבר ,הבאנו למנוחה אחרונה את פרופ׳
אבינעם דנין .אבינעם נפטר ביסורים ,אך חי בפרחים ,וכך
נזכור אותו כולנו – איש גדול (תרתי משמע) ,שאהב מאד
את מה שעשה והקדיש את חייו לשתי האהבות הגדולות
שלו – המשפחה והצמחים.
אבינעם גילה ותיאר למדע  43מינים ו 3 -תתי מין של
צמחים ,ועוד שלושה שגילה הקרויים על שמו  -איזה יבול
חיים מדהים!
את אבינעם ״הכרתי״ בראשונה דרך המאמרים והספרים
שליוו אותי מנעורי .כאשר הגעתי לאוניברסיטה העברית
כעובדת וכתלמידה ,היתה דלתו של אבינעם פתוחה תמיד
לשאלות ,בקשות וכמובן ,ל״תגליות בוטניות״.
הקשר התהדק בזמן ״סקר המינים הנדירים״ ,כשהבאנו לו
מידע על תפוצת הצמחים הנדירים ,אותו הוא שילב תחילה
במגדיר הצמחים ,ואחר כך גם במאגרי המידע שפיתח.
ּבע ְׂש ִּביָה* ,הכרתי ״אבינעם נוסף״  -לא רק מורה
בעבודתי ִ
אלא גם עמית ,שהקדיש זמן רב ומאמצים כדי לעזור לי
בפרט ,ולעשביה בכלל .אבינעם תרם והעשיר את אוסף
העשביה בצמחים רבים ,רובם נדירים ,הגדיר צמחים
שהתקשיתי להגדירֶ ,וה ֲא ָתר שהקים שימש אותי רבות
לזיהוי צמחים.
שמחנו כל כך – עובדי העשביה – שמשרדו הועבר לשכון
ליד העשביה ,כי כך הפך אבינעם להיות חלק אינטגרלי
מהצוות.
בכל השנים ֶׁש ְלאחר ְּפ ִר ָיׁשתו לגמלאות ,הוא שב והופיע
בח ְדוָ ה של ילד המגלה עולמות,
עם גילויים חדשיםֶ ,
הח ֶקר ....סקרנותו ותגליותיו היו בלתי נדלים.
ובשמחת ֵ
צריכים הייתם לראות איך הגיע לעשביה עם כוכבים
זוהרים בעיניו – הוא מצא בגן הבוטני בהר הצופים
מושיובית גלילית ,צמח בר נדיר שאותו הכיר עד אז רק
מהספרות!...
כך נזכור אותו .יהי זכרו ברוך.

מֹורה.
אני רוצה לספר על אבינועם ְּכ ֶ
פגשתי אותו לראשונה בסוף שנות ה ,80-כאשר השתתפתי
בקורס המיתולוגי שלו צומח ארץ-ישראל ,במסגרת התואר
הראשון לביולוגיה באוניברסיטה העברית.
לאחר מכן ,במשך שבע שנים ארוכות של שנות התשעים ,היינו
אנחנו ,המתרגלים ,נוסעים עם אבינועם לחמישה סיורי הכנה,
ולאחר כל אחד מן הסיורים ,התקיים סיור עם התלמידים.
לכאורה ,משעמם לחזור כל שנה לאותם המקומות ,ללמוד וללמד
את אותו החומר – אבל לא אצל אבינועם :הוא לימד ולמד כל
שנה דברים חדשים ,בעקבות התופעות המרתקות האופייניות
לכל שנה ושנה,
אבינועם פתח בפניי עולם של פלא! הוא הציג את הצמחים לא
כפרטים ,או מינים שונים ,אלא כחברת צומח בנוף אזורי כלשהו.
סיימתי את הקורס ההוא עם תובנות חדשות ביחס לטבע ובחרתי
סופית בבוטניקה כתחום העיסוק שלי .כשאבינועם פרש ב2007-
החלפתי אותו בהוראת הקורס וכך אני עושה בגאווה עד היום.
רבות עוד ייאמר על פרופ׳ אבינועם דנין ,מגדולי הבוטנאים של
ישראל.
פרופ׳ אבינועם דנין הותיר אחריו מורשת מפוארת של ידע על
צמחיית ישראל ...יהי זכרו ברוך.

אורי פרגמן--ספיר

הגר לשנר

צלם :דן פורגס
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שלמה אילן – איש החזון
שרה אדר

מהגינה אל הצלחת
אמנדה לינד

בחודש נובמבר האחרון מלאו  22שנים לפטירתו של שלמה
אילן ,האיש אשר הטיף במשך עשרות שנים לטיפוח גננות
וחקלאות אורגנית ולהתנהגות אקולוגית בקנה מידה ארצי.
לפני שנים רבות כגננית-נוי צעירה וצמאת דעת ,נסעתי
מקיבוץ חורשים ,מקום מגורי ,אל "כרי דשא" שבצפון הכינרת
ליום עיון ארצי לגננים (באוטובוס.)...
הגעתי באיחור .בכל זאת ,פתחתי את הדלת הכבדה ונכנסתי
אל אולם צר וארוך ,שתקרתו גבוהה מאדָּ .ב ֵאי יום העיון ישבו
על כיסאות בשורות צפופות ובדממת קשב מוחלטת .קפאתי
על עומדי ועיניי ננעצו בדמות היושבת ממול ,משמיעה אמריה:
איש ְר ַחב-כתפיים ,שיער ראשו וזקנו עוטרים ֲא ֶר ֶׁשת פנים
חמה ,חכמה ,הוגה ,חוזה ...הדרת פנים כובשת! עיניו כבר לא
ראו ,אך הישירו מבט הרחק הרחק אל נִ ְב ֵכי העתיד ,בביטחון
ובאמונה מלאה ,מאשרות כל תיזה הנאמרת על ידו :שלמה
אילן.
בטאונו המקצועי של אירגון הגננים מראשית קיומו" ,גן ונוף",
היה המארח הקבוע למאמריו של שלמה ושימש במה ומצע
פורה להגיגיו ומשנתו בנושאי אקולוגיה וגננות אורגנית ,הלכה
למעשה!
בסתיו  1972אני מוצאת בחוברת של גן ונוף שהוקדשה לעץ,
התייחסות אישית של שלמה:
"ואם אני שואל את עצמי מאילו עצים עלי להרכיב את סביבתי
– תשובתי נחלקת לשתי נקודות ברורות :ראשית – חשובה
התאמתו האקולוגית של עץ למקום צמיחתו ,שאם לא כן ,יפול
קרבן למחלות ומזיקים ויתנוון .שנית – הגורם האסתטי :עדיף
לטעת עץ אשר יהיה יפה ויבליט את אופיו המיוחד בכל אחת
מעונות השנה .ושלישית הוסיף – ברור שהעץ חייב להתפתח
בצורה טבעית! ובמינימום הפרעות מצד הגנן".

במקום המתאים לו ,בלא שימוש בחומרים רעילים ...עלינו
לעודד את האהבה לגינה הקטנה דווקא בעיר ובשיכונים...״
לא אחטא לאמת אני מקווה ,אם אומר ששלמה ביטא את
השקפותיו בנוגע לתפקיד הגן והגננות האורגנית בארץ
כשהוא בא מתוך השקפה כוללת ,מקיפה ומגובשת על הצורך
הדחוף ,הכלל עולמי ,להגן על העולם וטבעו מפני ההרס
הנורא מעשי ידי אדם.
במושג גננות אורגנית ,אין הכוונה לגישה פנאטית חד צדדית
הרואה את הערך העליון בשיבה נאיבית אל הטבע .הכוונה
היא ליצור תרבות גינון  ,המבוססת על הבנת הקשרים
והתהליכים הביולוגיים מחד גיסא ,ועל ראיית התהליכים
החברתיים והצרכים של האדם המודרני מאידך גיסא".
שנהגו על ידו" :מתפקידנו לא
הנה כמה משפטים "עתידניים" ֶ
רק לנטוע ,אלא גם לחוש את הצרכים של החברה העתידה"...
"האוטומטיזציה באמצעות רובוטים ומחשבים תתפוס יותר
ויותר את מקום כוח העבודה האנושי והחברה תתמודד אולי
יותר עם בעיות של הזמן הפנוי"" ...תהיה התפתחות אורבנית
מהירה של בנייה לגובה ,ואנשים לא יוכלו לעסוק בגננות ליד
ביתם" – ומכאן עובר שלמה להצעה המעשית של הקצאת
קרקע לנטיעת בוסתנים משפחתיים – והוא מעלה את ירושלים
בראש הגיגיו – שטחי ה״מדרגות״ (טרסות) בהרי יהודה ,עבור
האוכלוסיה הירושלמית – חזון שאכן התממש בסטף.
לא אוסיף ציטוטים על הנ״ל ואך אמליץ בפני הקוראים על
רכישת ספרו "הגן הפורה" ,שהוא ביסודו כינוס כל מאמריו
ומסותיו – דברים משכילים וברי יישום מעשי .אך לא אפסח
על איזכור רעייתו ,יהודית אילן ,אשר היתה לו לעיניים ולרשם-
קול למאמריו והגיגיו ,כמו גם זו שהגשימה הלכה למעשה
את תורתו ,בהצמחת הגינה הנפלאה ,גינה אורגנית מעורבת
שעטרה לביתם ,כחלוצה לפני המחנה.

הנה החורף בא...ומביא עמו שלל מטלות לטיפול בגינה.
מאחר ולא עיבדנו את הגינה בשנה שעברה – כעת הגיע הזמן לעדור ,לדשן ,לכסות ולגזום.
המׂש ִּב ִיעים הוא סלק העלים ,Beta vulgaris ,הידוע גם בשם מנגולד.
ְ
אחד מירקות החורף
זהו צמח רב-שנתי שימושי וקל לגידול ,שצומח מחדש מדי שנה ומרבה להזריע את עצמו .העלים קלים לליקוט ,והצמחים
יכולים להמשיך לספק עלים טריים במהלך העונה כולה.
בעלים ניתן להשתמש כמו ְּב ַע ֵלי תרד ,והם מקור טוב לויטמין  .Aהזן הנמכר בארץ הוא בעל גבעולים לבנים ,הניתנים לאידוי
ולאכילה כמו אספרגוס; הצרפתים מכנים אותם קארד ( .)cardeזן אחר ,המגיע מארצות הברית ,ניחן בגבעולים אדומים או
צהובים עזים ,המוסיפים יופי לגינה בעונה זו של השנה.
מבחינה היסטורית ,המנגולד היה ידוע עוד בימי אריסטו ,והרומאים הביאו אותו לאירופה עצמה.
בזכות רבגוניותו והיותו משביע ,המנגולד מעולה במרקי חורף חמים ,ובארץ מרבים להשתמש בו

מרק החמוסטה המסורתי
והרי המתכון:
קצצו צרור בצל ירוק (השתמשו בעלים הירוקים בלבד ,והשאירו את החלקים הלבנים למנה אחרת).
קצצו צרור גדול של עלי מנגולד (השאירו את הגבעולים בצד ,נשתמש בהם בשלב מאוחר יותר).
קצצו ארבע שיני שום; הוסיפו גבעול סלרי; מיץ מלימון אחד; מלח ופלפל.
הרתיחו את כל המרכיבים בסיר עם כ 2-ליטר מים.
בשלו למשך כ 20-דקות.
הוסיפו את גבעולי המנגולד בסוף הבישול ,כך שלא יתבשלו יתר על המידה.
זה הבסיס למרק קובה חמוסטה.
הוסיפו למרק  -קובה תוצרת בית (אם אתם יכולים להכין אותם בעצמכם ,או קנו קובה מוכנים) לאחר הרתיחה ובשלו בסיר
ללא מכסה למשך חצי שעה לפחות.
זהו מרק חמוץ אך מספק להפליא ,במיוחד אם המנגולד הוא מהגינה.
*אמנדה מובילה את קבוצת 'קהילת הגן' ,ועובדת כרכזת הגינות הקהילתיות בירושלים מטעם החברה להגנת הטבע.

בכנס שהתקיים בבית השיטה באוקטובר  1985לכבוד 40
שנות קיום הארגון לגננות ולנוף ,נשא שלמה דברים ,הנה
קטע :״בית אפשר לבנות במשך כמה שנים ,אבל נוף יוצרים
בשנות דור ויותר .יצרנו נוף של אינטרודוקציות (יבוא) ושכחנו
את הצמחים בני הארץ ...עלינו ליצור פילוסופיה גננית ולפתח
גישה אקולוגית שראשון ביסודותיה – שתילת הצמח הנכון
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הגן הבוטני האוניבריסטאי ירושלים

בית ספר ללימודי גן ונוף
תוכנית קורסים – התשע"ו 2016 - 2015

קורס הגינה הביתית
כולל סדנא מעשית

תכנית חודש פברואר

ההאב הסביבתי-חברתי
של הגן הבוטני

המחזור החדש של קהילת הגן
ימים א׳ ו-ג׳ בין השעות 12:00-9:00

יום ג'

2.2

חממת ההכשרות
בגן הבוטני

יום א'

7.2

'קפה אירופה'
אוסישקין 38

יום ג'

9.2

חממת ההכשרות
בגן הבוטני

יום א' 14.2
יום ג'

גן הוורדים
ע"ש וואהל

 16.2חממת ההכשרות
בגן הבוטני

יום א' 21.2

מנהל קהילתי
בית הכרם

23.2

מנהל קהילתי
לב העיר

יום ג'

קורס ייחודי המיועד לכל אוהבי הצמחים
המעוניינים להקים או לטפח את גינתם.
כדי ליצור גינה מטופחת ויפה צריך ידע
בסיסי ותחזוקה שוטפת,
אי אפשר להסתפק בשתילת צמחים
והשקייתם .הקורס מתקיים בגן הבוטני
תוך שימוש במתקני הגן ובשילוב סיורים,
סדנאות והדגמות.

יום א'  28.2חממת ההכשרות
בגן הבוטני

מנהל תרבות חברה ופנאי
המחלקה לגיל השלישי

עבודה מעשית בחממה עם אמנדה וניר
הדרכה בנושא זריעה וגידול ירקות קיץ
הכנת חממות אישיות מחומרים ממוחזרים

מפגש התנדבות עם ניצולי שואה
הכנת חממות אישיות וזריעת ירקות קיץ
שיעור התעמלות עם דלית יששכר

עבודה מעשית בחממה עם אמנדה וניר
סדנה מעשית 'מהגינה למטבח'
ליקוט והכנת ארוחת בוקר מהטבע

ביקור ופעילות בגן הוורדים ע"ש וואהל
התעמלות בוקר עם דלית יששכר
סיור ופעילות גננית בחלקות גן הוורדים

מפגש עם אגודת ידידי הגן הבוטני
סיור בוטני עם רחל אורון ויחיאל ברס
ולילי סטייר על אינדקס הזרעים של הגן

מיזם 'שכונה מקיימת' בבית הכרם
התעמלות בוקר עם דלית יששכר
הדרכה ופעילות עם דוד רכז המיזם בשכונה

מידע על שעות ונושאי הקורסים ראה'/
"קורסים מבוגרים" באתר הגן

www.botanic.co.il

לפרטים והרשמה:
מחלקת קורסים
אודליה ארושס  -רכזת קורסים
02-6794012 | 052-4472409

jbotanic@inter.net.il

נושאי הקורס :בוטניקה – מבנה הצמח
וחלקיו ,קרקע ,מים ,צמח ,הכרת צמחים,
תכנון הגינה הביתית ,דרכים לחסכון במים,
סדנאות שתילה וריבוי ,לוח השנה הגנני,
צמחי תבלין ומרפא ועוד.
מרצים :צוות הגן הבוטני
ומורים מקצועיים נוספים
פתיחת הקורס :תחילת חודש פברואר
מחיר הקורס 1,980 :ש"ח
משך הקורס 20 :מפגשים
בימי שלישי משעה 17:00 – 13:00

ביקור בחממה הקהילתית בלב העיר
מפגש עם רוני הרכזת הקהילתית
ועבודה בחממה הקהילתית עם אביעד

מפגש ליווי להתנדבות עם ניצולי שואה
התעמלות בוקר עם דלית יששכר
והדרכה עם מגי גד מאשל ג'וינט

הקורס מתקיים בחלקו העליון של הגן.

ידידים מתנדבים

הצעות חדשות לתפקידים
התנדבותיים בגן

דיוקן :רחל אורון
חנה כהן
רחל מילאה ועדיין ממלאת תפקידים רבים באגודת הידידים.
מה הם?

תיאור התפקידים מופיע בלשון זכר
ומיועד גם לנשים וגם לגברים:

היא חברה בוועדת ההדרכה של האגודה.
בעבר הלא רחוק ,התקיימו קורסים למדריכים והדרכות
שבועיות למבקרים בגן ,אך כיום ,עם התמעטות הדרישות
לסיורים מודרכים ,נערך סיור אחת לחודש.

ספריה  -אחראי על קיטלוג המגזינים בספריה.
עבודה מול ד"ר אורי פרגמן-ספיר.
דרישות מינימליות :ידע בסיסי בקריאה באנגלית ,יכולת פיזית
להנעת מדפי הגלגלים והעברת מגזינים ממקום למקום .ידע
בסיסי במחשב.

לידידי הגן ,ולכל הבאים
בשעריו שלום רב!
שורות אלה נכתבו בערב בהיר וקר של טרום חנוכה,
והימים – טרופי-עת ורוויי שנאה ,בהם נרצחו חפים
מפשע ,ואין מתום.
ואף על פי כן ,ראוי כי נְ ַת ְחזֵ ק את שלהבת התקווה בכל
מאודנו לשובם של שלום ושלוות חיים שגורה ושוב נשאף
אווירת צמיחה ופריחה עם התעוררות הטבע האביבי של
הארץ!
הגן הבוטני עטוי קסם של התחדשות – ואנו מזמינים
את הציבור לבוא בשערי הגן ,ליהנות מכל מכמניו
המלבלבים והפורחים – כל אחד בעתו – כמו גם לחבור
אלינו ,המתנדבים ,הלוקחים חלק פעיל ,מהנה ומתגמל
בטיפוחו!
בברכה גשומה ופורחת!
מאחלים רותי ,חנה ,נחמה ,שרה ,אודליה ואורי
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ספריה  -ספרן .עבודה מול ד"ר אורי פרגמן-ספיר ושילה.
ארגון וסידור הספריה ונוכחות בשעות קבועות כל שבוע ,בהן
נזמין אנשים לבקר בספריה ולעיין בספרים.
תרגום  -מתרגם מאמרים וחומרים נוספים מעברית לאנגלית
ולעיתים מאנגלית לעברית .עבודה מול ד"ר אורי פרגמן-ספיר,
אפשרי לעבוד מהבית.
דרישות :ניסיון בתרגום בין שתי השפות בעבר.
חינוך  -ארגון כרטסת צמחים לקורס גינון בעברית.
עבודה מול אודליה ארושס וד"ר אורי פרגמן-ספיר.
דרישות :ניסיון בארגון חומרים במחשב ,ניסיון בכתיבה .חלק
מהעבודה אפשרית מהבית.
מאגר מידע  -איסוף חומרים על צמחי הגן עבור מאגר המידע.
עבודה מול ד"ר אורי פרגמן-ספיר.
דרישות :יכולת עבודה במחשב ,ניסיון בכתיבה בעברית (יתרון
נוסף לידע כזה באנגלית).

בנוסף ,מאיישת רחל את חנות הגן פעם בשבועַ ,מ ְפנָ ה את
המבקרים לשבילים בעלי עניין ואף מדריכה בשטח – לפי
הצורך.
רחל אורון היא מתנדבת ותיקה ,מעורה בגן כבר  30שנה
כמעט .הכיצד?

אלו שינויים את רואה שחלו במרוצת השנים?
אין ספק שדברים גדולים וחשובים קורים בגן :שביל התגליות,
מרכז המבקרים שייבנה ויחודש ,בניית החממה הטרופית
המתקדמת...הגן נפתח לקהילה ומארגן פעילויות רבות
לילדים וארועים רבים לקהל הרחב.

כבר בשנת  1984ראתה רחל מודעה שנפתח קורס להכרת
צמחים בגן הבוטני בהדרכתו של מיכאל אבישי .הנושא משך
את ליבה ומאז קשורים נפשה וחייה לגן – ואין להתפלא על כך:
רחל גדלה בכפר סבא להורים חובבי גינה ,פרחים ועצים – זה
נוף ילדותה.

ואיך את רואה את העתיד?

שפר עליה מזלה ,שאצלה המקצוע וההובי נפגשו :היא עבדה
במעבדה הביולוגית באוניברסיטה העברית.
רחל סיפרה לי שהיא במיוחד אוהבת עצים ,ואהבה זו רכשה
מאימה.

אני דואגת לדור ההמשך של מתנדבים בוטנאים בגן :חשוב
שמתנדבים יעברו הכשרה ויכירו את הגן ואת אוסף צמחיו –
ויעמדו לרשות הקהל המעוניין בתחום הבוטני ולא רק כמקום
של נופש ובילוי .לדעתי ,חייב להיות קשר הדוק עם הקהילה.

מה המיוחד בהם?

אני מקווה שגם אגודת הידידים תוכל לחדש פניה ולהשתלב
בשינויים שעובר הגן.

לדבריה ,לא הבינה את מעלותיו של העץ עד שהגיעה לגן.
רחל רואה את המשותף בין העצים לבין בני האדם :העץ
נושם כמונו ,אוכל ,רוצה להקים צאצאים ולהגיע לתנאיי מחיה
טובים .אך בניגוד לאדם – לעץ יש שורשים והוא מחובר למקום
גידולו ,ממש לקרקע; ואילו אנחנו – לא קשורים ונעים ממקום
למקום.
העצים עושים ככל יכולתם לשרוד ולהקים צאצאים.מטרות
העץ ובני האדם זהות.
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דף המשפחה
תשבץ לט”ו בשבט
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צמחים בפוקוס
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הגדרות:

תחרות צילום

בואו לשים את הצמחים בפוקוס
הגן הבוטני בירושלים קורא
לחובבי הצילום מכל הארץ ומכל הגילים
להכניס את 'הצמחים לפוקוס׳.

מאוזן .1 :ט״ו בשבט  .8אינו שוקע במים ,אלא .9 ...התקדמי במהירות!
 .10ממשפחתו של החצב  .12בה לוכדים דגים בים  .14מחלקי היממה
 .15אינו ער  .16שיח בעל פרחים ורודים או לבנים ,הצומח בחורש
הטבעי באביב  .18החלק האחורי של הגוף ,עליו יושבים
 .19כמות הפרי שהחקלאי אסף בשדה  .21היא סכנה ליער
 .23שי  .24עץ קוצני ,״עץ הדומים״ ,פירותיו נאכלים
 .26פרח חורפי ,ריחני ,כחול ,יש עליו שיר!  .27ירדה.
מאונך.1 :״ ...פורח ,הקיץ בורח״  .2מפריו העסיסי מכינים משקה חריף
 .3הארץ שלי  .4נחל קטן  .5בדחן  .6צמח ממשפחת הסוככיים הגדל
בשדות – בשרון ישוב כשמו  .7ירק עסיסי וטעים לפרות  .11פרח צהוב
שצץ בסתיו מן האדמה  .13שמח  .18כינוי לפרח הוורד  .20קבוצה
גדולה של ציפורים נודדות  .21בן שיח נפוץ ,עליו משמשים כתבלין
 .25מילה אחרת לחבל  .28כמות גדולה.

לפרטים נוספים:

שלחו פתרונות לגב׳ אילנה זינגר ,מזכירת אגודת הידידים ,הגן הבוטני
האוניברסיטאי ,גבעת רם ,ירושלים 91904

תאריך הגשה אחרון של התמונות12.5.16 :

בין הפותרים נכון יוגרל פרס – עציץ ממשתלת הגן.
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תפסו בעדשת המצלמה
את היופי שבמעברי העונות,
פריחות החורף והאביב,

ושלחו אלינו.

התמונות הנבחרות יוצגו בתערוכה צילום
בגן הבוטני ובסן דיאגו ,קליפורניה!
את התמונות יש לשלוח:
jbgiphoto@gmail.com
www.botanic.co.il | 02-6794012

היש כמוני מסכה,
צוהלת ושמחה חה-חה?!

אזני המן

נחמה פרסטר

נחמה פרסטר

חגים ומועדים בארצנו קשורים באיתני הטבע :לכל עונה חגים
משלה ...הנה זה לא מכבר הסתיים חג החנוכה :חורף ,קר,
חושך יורד על הארץ מוקדם – אז אצלנו ,זהו חג האורים בו
מתקיים טקס הדלקת הנרות במרוצת שמונה ימים .במרוצת
חודש שבט ,אנו מציינים את חג הטבע ,חג האילנות
ואחריו ,הולך וקרב חג פורים ,המתיר לכולנו להחליף זהות
ליממה אחת– וזאת באמצעות מסכה.
מקור המילה בלועזית ״מסקה״ או ״מסקרה״ .המסכה נועדה
להפוך אותנו למישהו אחר לגמרי ולאפשר לנו להתנהג שלא
כמנהגנו ולהפגין שמחה גדולה בהוללות ,בשתייה ,בריקודים.
לאחר החורף הקר והקודר – אביב הגיע ונוכל לזרוק מעלינו
את שכבות הלבוש הכבדות והכהות ,ולהרגיש מייד קלילים!
אצלנו קושרים זאת למגילת אסתר ,שכן גם היא למעשה
התחפשה ,בלכתה אל המלך אחשורוש .לכן ,הבה נשתה
יין ונשתכר עד שלא נבדיל בין המן למרדכי ,עד דלא ידע...
ואכן ,תהלוכות כמו העדלאידע אצלנו ,נערכות גם בתרבויות
רבות ושונות :הקרנבל בוונציה ,פסטיבלים בדרום אמריקה,
טקסי מסיכות באפריקה ,נשפי הקומדיה דל-ארטה ,דמויות
המתחפשות במחזות של שקספיר ועוד ועוד.
המסכה הראשונה בעולם ,מן האלף השביעי לפסה״נ ,נמצאה
אצלנו בדרום הארץ .מסכה זו הוצגה בתערוכה במוזיאון
ישראל .היא נוצרה מאבן ,ותפקידה היה פולחני :יצירת קשר
עם רוחותיהם של אבות השבט ,כדי שיגנו על צאצאיהם
החיים .כיום  -תופעה שעדיין מתרחשת באפריקה ,אצל
ה״שאמאנים״  -נביאי השבט  -לצורך דומה :להגנה  ,לבריאות
החולים ולהצלחה בצייד.
מסכות מכסות לפעמים רק את הפנים או חלקים מהם ולעתים
את כל הראש :ביוון היה להן תפקיד בתיאטרון :גברים הופיעו
בתפקידי נשים ,אשר לא שיחקו בעצמן ,וחלקו של הפה עוצב
כך שיוכל להגביר את קולו של השחקן .בקומדיה דל-ארטה,
המטרה היתה בעיקר להפוך את הדמויות למגוחכות ואילו
אצל שקספיר – להסתירן ולהסוותן.
כוחה המאגי של המסכה הוא בלתי מוסבר ,אומר פרופ׳ יעקב
רז ,חוקר תרבות יפן והמזרח הרחוק  -המסכה מאפשרת
לאדם לעבור מטמורפוזות-ובאמצעות המסכה והריקוד  -הוא
משיג זהות כפולה  -שלו ושל הדמות לה התחפש.
בינינו ,מי אינה רוצה להיות מלכה ליום אחד? מלכת היופי,
רקדנית מהוללת או אולי סופרמן?!

מקורו של הביטוי "אזני-המן" הוא בגרמניה ,שם נהגו לאפות
עוגיות ממולאות בפרג ,הדומות לאזני-המן שלנו .העוגיות כונו
בגרמנית ״מּון ַטאׂש״ – שפירושו הוא ״כיס פרג״ .כיוון שליהודים
ען-טאׂש״
״הּומ ַ
״מון״ נשמע דומה ל״המן״ ,כונו העוגיות ביידיש ֶ
וברבות השנים הפכו למעדן פורימי יהודי למהדרין .וכיוון,
שהעוגיות הללו נראו כמו אזניים ,חיברו בין השם והצורה וכך
נוצרו ״אזני--המן״ שלנו.. ..
והרי לפניכם מתכון להכנתם!

חג שמח לכולם!

מתכון לאזני המן
חנה כהן
המצרכים לבצק:
 2ביצים
חצי ספל סוכר
חצי ספל שמן
 1כף תמצית וניל
מיץ וקליפה מגוררת מחצי תפוז
 2וחצי עד  3כוסות קמח
 1כפית אבקת אפיה
המצרכים למילוי:
ריבה עם עוגיות מפוררות
או לבשל 2 :כוסות פרג טחון עם חצי כוס חלב,
 3-6כפות סוכר וצימוקים.
אופן ההכנה:
מערבבים את כל החומרים בקערה עד שנוצר בצק
שוטחים עם מערוך
קורצים עיגולים עם כוס מקומחת
מניחים מילוי בכל עיגול
		
אוספים  3צדדים למרכז כדי ליצור משולש,
ומהדקים את הקצוות
אופים כחצי שעה בחום של  175-180מעלות...
בתיאבון!
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Events Jan-Apr 2016
February
2.2 | Tue | 15:00 | Walking Tour | Flowers in Western Asia and the Mediterranean			
							with the Friends of the Gardens
14.2 | Sun | 14:30 | Botanical Tour | Signs of Spring, with Dr. Ori Fragman-Sapir
24.2 | Wed | 7:00 | Field Trip | The Coastal Plains: the tiny Nature Reserves,			
							 with Hagar Leshner

March

1.3 | Tue | 15:00 | Walking Tour | Flowering Trees in the Gardens,
with the Friends of the Gardens
12.3-11 | Fri.-Sat | 7:00 | Field Trip | Central Negev Plateau, with Hagar Leshner
13.3 | Sun | 14:30 | Botanical Tour | High Spring, with Dr. Ori Fragman-Sapir
30.3 | Wed | 7:00 | Field Trip | The Western Galilee: Nahal Kziv, with Hagar Leshner

April
5.4 | Tue | 16:00 | Walking Tour | Flowers of Australia, with the Friends of the Gardens
6.4 | Wed | 15:00 | Jerusalem Tour | The Mount Scopus Botanical Gardens, with Hagar Leshner
13.4 | Wed | 7:00 | Field Trip | Upper Galilee: Mount Meiron, with Dr. Ori Fragman-Sapir
18.4 | Mon | 14:30 | Botanical Tour | Late Spring-Perennials, with Dr. Ori Fragman-Sapir

All tours depart from the visitor center.
Walking tours are guided by Friends of the Gardens and are offered to visitors at no extra cost and without prior
registration. | For guided tour inquiries, call: Ilana – 02-6480049, Gardens entrance – 02-6794012.
Professional tours are guided by the Gardens’ science staff.
Coffee Club – will not meet in the coming months due to renovations to the visitor center.
Every Monday, Yehiel Baras will provide phone consultation on horticultural questions
from 9:00 to 10:00 am. To consult Yehiel, cal: 073-3727101

2016 אפריל-ינואר

פעילויות בגן
פברואר

תיכון מדריך מאגודת הידידים- | סיור רגלי | פריחה בחלקת מערב אסיה וים15:00 | ' יום ג2.2
ספיר- | סיור בוטני | ניצני אביב מדריך ד"ר אורי פרגמן14:30 | ' יום א14.2
 שמורות עציץ בשרון מדריכה הגר לשנר: | טיול | מישור החוף7:00 | ' יום ד24.2

מרץ

 | סיור רגלי | עצים פורחים בגן מדריך מאגודת הידידים15:00 | ' | יום ג1.3
 | טיול | הר הנגב המרכזי מדריכה הגר לשנר7:00 | שבת- | שישי11-12.3
ספיר- | סיור בוטני | שיא האביב מדריך ד"ר אורי פרגמן14:30 | ' | יום א13.3
 נחל כזיב מדריכה הגר לשנר: | טיול | גליל מערבי7:00 | ' | יום ד30.3

אפריל

 | סיור רגלי | פריחה בחלקת אוסטרליה מדריך מאגודת הידידים16:00 | ' | יום ג5.4
 | סיורים בירושלים | הגן הבוטני בהר הצופים מדריכה הגר לשנר15:00 | ' | יום ד6.4
ספיר- הר מירון מדריך ד"ר אורי פרגמן: | טיול | גליל עליון7:00 ' | יום ד13.4
ספיר-רב שנתיים מדריך ד"ר אורי פרגמן- | סיור בוטני | אביב מתקדם14:30 | ' | יום ב18.4

.כל הסיורים יוצאים ממרכז המבקרים
. ללא תשלום נוסף וללא הרשמה, בהדרכת מדריכים של אגודת ידידי הגן ומיועדים לקהל מבקרי הגן- הסיורים הרגליים
.02-6794012 : שער הכניסה לגן,02-6480049 : אילנה:טלפון לבירורים לגביהם
.הסיורים המקצועיים בהדרכת הצוות המדעי של הגן
.קפה מועדון – לא יתקיים בחודשים הקרובים בשל שיפוצים במבנה מרכז המבקרים
, בבוקר10:00  עד9:00 מידי יום ב׳ מתקיימת הדרכה טלפונית מהשעה
073-3727101 : ניתן להתקשר לטלפון.ידי יחיאל ברס בשאלות על טיפול בצמחים-על
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