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תוכן עניינים

דבר המנכ"ל


קוראים יקרים,
בחודש מאי חנכנו את החממה ליזמות סביבתית-חברתית .מטרת החממה לבסס את הגן כמרכז המעודד
מעורבות קהילתית ומקרב אוכלוסיות מגוונות בפעילות חינוכית ותרבותית ,במחיר שווה לכל נפש.
הגן מפתח תוכניות מיוחדות למעורבות קהילתית הפתוחות בפני אוכלוסיות שונות .הוא נותן אפשרויות
ייחודיות להשתלבות אנשים עם צרכים מיוחדים ולמסגרות שיקום וצמיחה אישית ומזמין ארגונים שותפים
להצטרף למהלך זה.
בנוסף ,אנו מקיימים בגן ,בימים אלה ,פעילות משפחתית בימי שלישי ובשבתות ,באווירת פארק עירוני,
מקום שניתן לטייל בו ,לקיים פיקניקים ולחוות את השקט והטבע .במהלך הביקור בגן הקהל יפגוש מדריכים
בנקודות עניין שונות ויתנסה בפעילות שתהווה גורם מתווך בינו לבין נושאי הליבה של הגן :צמחים ובוטניקה.
אנו מאמינים כי 'צמחים מגדלים אנשים' ( )Plants grow peopleומזמינים את כלל הציבור להצטרף
לידידי הגן ,להתנדב ,להשפיע ולקחת חלק בפעולות השונות.

לעתים קרובות בגרסה באנגלית של המאמרים בעברית משולבים צילומים אחרים.
מומלץ לעיין גם בהם.
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כתובת :זלמן שניאור  ,1שכונת ניות ,ירושלים
כתובת למשלוח מכתבים :הגן הבוטני האוניברסיטאי ,קריית האוניברסיטה ,גבעת רם ,ירושלים 91904
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חדשות הגן ...חדשות הגן ......חדשות הגן...
Neotinea maculata
נאוטינאה תמימה

באביב האחרון ,קיבלנו בשמחה מרשות הטבע והגנים
משלוח סחלבים מקומיים .סחלבים אלה הועתקו
מאתרי בנייה שונים ברחבי ירושלים.
המרשימות מביניהם הן דבורנית גדולה (Ophrys
 ,)holosericeaונאוטינאה תמימה (Neotinea
 - )maculataקטנטנה ונדירה במיוחד  -אשר ניצלו
מאתר בנייה של כביש המחבר בין אורה לעין כרם.
בהתאם לבקשת הגן ,רשות הטבע והגנים הביאה את
הסחלבים לגן יחד עם האדמה בה גדלו .הדבר חיוני
שכן שורשי הסחלבים חיים בסימביוזה עם כל מיני
מיקרו-אורגניזמים בקרקע.

חממה חדשה ליזמות חברתית-סביבתית
הושקה במאי ,בנוכחות ראש העיר ירושלים ,ניר ברקת
ומבקרים מישראל ומחו״ל .הפרויקט ,פרי יוזמת אגודת
הידידים ובמימון קרן ליכטג ומשפחת לדרמן ,יחזק
יוזמות קהילתיות קיימות ,ישלב יוזמות חדשות ,ויעודד
שיתוף פעולה בין הפרויקטים השונים .ראו עמוד .16

הגן הבוטני בשיתוף תיאטרון אספלט

עובדי הגן והמילגאים מארגנים סדרת הרצאות
בוטניות דו-שבועיות ,בשפה האנגלית,

מופע קרקס מוסיקלי
עם אקרובטיקה
ומנה טובה של צחוק

הגן הבוטני מקווה לקבוע תקן לגידול סחלבים מקומיים
 דבר שטרם נעשה בהצלחה בישראל או באגן היםהתיכון.

עדכון מהשטח :עבודות הבנייה נמשכות על שביל
התגליות לילדים ועל החממה הטרופית .נכון למועד
יציאתו של גיליון זה לדפוס ,העבודות על השביל עצמו
ועל בריכת התצפית בתחנת המים האינטראקטיבית
מתקרבות לסיומן.

6-15/8

אשר תהיינה פתוחות לקהל הרחב .למידע ,נא ליצור
קשר עם עוזר אוצר הגן ,תום פוגל,
בדוא״ל tomfogel@gmail.com
או בטלפון .054-3143200

סחלב הדבורנית התפתח ,כדי לדמות את נקבת
הדבורה במראה ,במגע ובריח .דבורים זכרים מנסים
להזדווג עם הפרח ,שקי האבקה נדבקים לגופם ,וכך
מאביקים עצמם סחלבים אלה.

כ 28,000-ישראלים ותיירים נהרו לגן בארבעת ימי
חול-המועד פסח ונהנו מסיורים מיוחדים ,סדנאות
יצירה ,ופעילויות לכל המשפחה .כמו בשנים הקודמות,
המבקרים נכנסו חינם ,בחסות בנק הפועלים.

גאים להציג:

פרס הגן הבוטני
וכנס הבונסאי
לשנת 2014
הגן הבוטני האוניברסיטאי בירושלים שמח להזמינכם לאירוע הפתיחה
של פרס הגן הבוטני וכנס הבונסאי לשנת .2014
אירועי הפתיחה לתערוכה יתקיימו בגלריית התחנה הראשונה בירושלים
ביום ו' ה 13-ביוני ,2014 ,החל מהשעה 11:00
ויכללו:
תצוגה של עצים מהטובים בארץ
פרס כספי לזוכה
הדגמה של שניים מאמני הבונסאי המובילים בעולם
תערוכה ייחודית בשילוב מעצבי תעשיה

התערוכה תוצג מה 13-ביוני ועד ה 21-ביוני.2014 ,
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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

חאתם קייפור ,הבוטנאי הראשי של הגן הבוטני המלכותי
בירדן ,שימש לנו מדריך ,והוביל אותנו אל עבר התחנה
הראשונה במסענו  -ואדי ראם המרהיב .שם ,בין הרי אבן
החול הטבולים בדיונות ,מצאנו את עצי הפיקוס גדלים
ליד נביעות מים בהרים .בעונה זו הם נראו כשלדים לבנים
בוהקים על רקע ההרים האדמדמים .פיקוס בת-שקמה
הוא עץ נשיר בחורף וחשוב היה לאסוף ייחורים לפני לבלוב
האביב ,כדי להגדיל את סיכויי ההשרשה עד כמה שאפשר.

מהמדען הראשי

שיתוף פעולה
למען שימור
פרויקט ייחודי בין הגן הבוטני
בגבעת רם והגן הבוטני המלכותי בירדן
ד״ר אורי פרגמן-ספיר
פרויקט מהפכני המחבר בין בוטנאים בירדן ובישראל עשוי
להוביל לשילובם של מינים חדשים של צמחים חסכוניים במים
בגינות באזורים הצחיחים של שתי המדינות.

אלי בקר ,הגנן הראשי שלנו ,וריאן גוילו ,מנהל המשתלה
של הגן הירדני ומילגאי לשעבר אצלנו ,דילגו בין הסלעים
ואספו ייחורים מהעצים.

ראה תמונות נוספות בעמודי  6-7באנגלית.

התחנה השנייה בנקב 22 ,ק״מ צפונית לעיירה קווירה ,היתה
מפתיעה ומרגשת .לפני יציאתנו ,בדקתי את אוספי העץ
בעשביה באוניברסיטה העברית ,ומצאתי איסוף שנלקח
משם ,בשנת  1936על ידי מיכאל זהרי ונעמי פיינברון.

פיקוס בת-שקמה בירדן | Ficus palmata in Jordan

מוואדי ראם נסענו בכביש נקב צפונה לאזור פטרה ,ועינינו
קלטו את הפיקוסים לצד הדרך .חאתם קייפור אישר את
היותנו  22קילומטרים צפונית לקווירה ,וכך תיעדנו שוב את
תגליתם המקורית של זהרי ופיינברון.

שיתוף פעולה בינלאומי החל בין הגן הבוטני שלנו לגן
הבוטני המלכותי בירדן .הוסכם על מחקר של כמה צמחים
המגיעים באזורנו לגבול תפוצתם ובשל כך נמצאים בסכנת
הכחדה .הצמחים בהם בחרנו הם  :פיקוס בת-שקמה (Ficus
 ,)palmataציפורן הלבנון (,)Dianthus libanotis
צלף רותמי ( )Capparis deciduaוכרכום חרמוני (Crocus
 .)hermoneusארבעת המינים הללו בסכנת הכחדה בישראל
ובירדן וחלקם גדלים גם בלבנון ובפקיסטאן ,בהם יש גנים
בוטניים המעוניינים לקחת חלק בשיתוף פעולה זה.

באזור זה חיכתה לנו הפתעה נוספת  -ליד העצים מצאנו
צמח בשם צלוקית אדום ( ,)Eigia longistylaצמח מצליב
חד-שנתי הגדל רק בדרום ירדן .שמו המדעי נקרא על שם
אלכסנדר אייג ,ממייסדי הבוטניקה בארץ ,אשר מצא אותו
לראשונה.
בהמשך התפצלנו .אלי בקר ואורן בן יוסף ,מנכ״ל הגן,
המשיכו לעיר פטרה ואספו ייחורים נוספים של פיקוס .אני
הצטרפתי לצוות הירדני לסיור באזור .בדרך מצאנו את
איריס טוביה בשיא פריחתו .איריס זה גדל גם בהר הנגב
ונקרא על שם טוביה קושניר ,בוטנאי צעיר ומבטיח שנפל
במלחמת השחרור .שמו המדעי של האיריסIris regis- ,
 uzziaeנקרא על שם המלך המקראי עוזיה ,שהרחיב את
ממלכת ישראל וכלל בה את הר הנגב .איריס טוביה הירדני
שונה במעט מהישראלי ,שכן יש לו עלים רבים יותר ופרחיו
צהבהבים ולא תכולים .בגני קיו שבלונדון חוקרים את
האיריסים האלה ,וייתכן שיפרידו אותם לשני מינים שונים.

ארבעת המינים נחשבים מינים נדירים מכיוון שבאזורנו הם
נמצאים בקצה טווח הגידול שלהם .ציפורן הלבנון וכרכום
חרמוני צומחים גם בלבנון; פיקוס בת-שקמה וצלף רותמי
צומחים גם בפקיסטן .אנו מקווים למנף את העניין שהביעו
בפרויקט בוטנאים משתי מדינות אלה ואת רצונם לקחת בו
חלק.
בסוף פברואר צוותים מהגן הבוטני בגבעת רם והגן הבוטני
המלכותי החדש בירדן נפגשו בירדן ויצאו למסע שהתמקד
בפיקוס בת-שקמה ,עץ נדיר בישראל  -רק פרט אחד מוכר
בארץ ,הגדל בהרים הסובבים את אילת .אוכלוסיות מבודדות
צומחות גם בהרי אדום בדרום-מערב ירדן .פיקוס בת-שקמה
הוא עץ יפה העשוי להתאים לגינון באזורים מדבריים( .תמיד
קיימת עדיפות להשתמש במינים מקומיים במקום מינים
זרים העלולים להפוך פולשניים) .כמו כן ,פירות העץ אכילים.
ברצוננו לחקור את דרכי ההתרבות של מין זה ,ולהבין את
הקשר הגנטי שלו לפיקוס התאנה (.)Ficus carica
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בביקורנו אספנו ייחורים של  30עצי פיקוס ,הצומחים
כעת בחממת הגן הבוטני .כעת אנו מחכים לביקור הצוות
הירדני אצלנו ,ולהצגת שיתוף הפעולה בכנס איגוד הגנים
האמריקאים ,אשר יתקיים בגן הבוטני בדנבר קולורדו ביוני
השנה.
אנו תקווה שעוד גנים יצטרפו אלינו ,כדי שנוכל להוסיף וללמוד
על שימור צמחים באזורים שחונים והכנסתם לשימוש בתחום
הגינון.

סיומו של הביקור היה בגן הבוטני בירדן ,צפונית לעמן,
הנמצא על מדרון תלול עם נוף פתוח .שם פגשנו את מנכ״ל
הגן טארק אבו-טאלב ,ואוצר הגן ג׳יימס הירסום ,אשר הציגו
בפנינו את החזון לגן הצעיר שלהם וכמה מהפרויקטים
שכבר יושמו בהצלחה .אחד מהם הוא שילוב אוכלוסיה
כפרית לרעייה נכונה ושימור מגוון הצמחים וניצול נכון יותר
של הקרקע .האירוח היה חם ולבבי.

עלה של פיקוס בת-שקמה | Ficus palmata leaf
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חגיגה לבוטנאי

לאן נעלם המדען הראשי באביב?
מאת ד"ר אורי פרגמן-ספיר

האביב הוא העונה העמוסה לבוטנאים ,כפי שלאנשי התיירות
עונות העומס הן בחגים.
כל שנה זה מתחיל בסוף החורף ,עוד ועוד צמחים נכנסים
לעונת הפריחה שלהם ודי מהר ,כבר בפברואר מתחיל
המירוץ .המירוץ לתעד ,לחקור וליהנות מהשפע הזה.
האקלים של ישראל ,בין אם הוא מדברי או ים-תיכוני ,מכתיב
עונת פריחה קצרה המגיעה בסיום עונת הגשמים .שיא האביב
מגיע בחודש פברואר במישור החוף ,אזור ים המלח והערבה;
בחודש מרץ בשאר הארץ .זה אומר שיש כשישה שבועות בהם
ניתן לחוות את הפריחה.
בתקופה קצרה זו עליי לרכז מאמצים שכן המטלות רבות.
השנה לדוגמא סקרנו את הצמחיה ביער הקדושים ,פרויקט
מחקר שלנו במימון הקרן הקיימת לישראל .בעזרת המילגאים
שלנו הגענו ליער וסקרנו צמחי בצל ופקעת בחלקות מסומנות.
תוך כדי תיעוד כזה אנו פוגשים צמחים רבים ומעניינים ,שאינם
קשורים למחקר .למשל ,חיטת הבר (אם החיטה) הגדלה
בסמוך לשעורת התבור (אם השעורה)  -הזדמנות מצוינת
לצלם את שתיהן ביחד ולהשתמש בצילומים להרצאות;
או פירות של כרכום חורפי ,צמח פקעת קטן ונפוץ הפורח
בדצמבר ,אבל מעולם לא ראינו את פירותיו וזרעיו.
במדבר ,הפריחה היא בכתמים בהתאם לכתמי הגשם .בסופי
השבוע נסעתי מספר פעמים דרומה ,כדי ליהנות ממנה ,גבעה
אחת יכולה לפרוח והגבעות לידה שוממות .במסגרת סיורים
אלה ,אני אוסף חומר צמחי למחקרים שונים .לדוגמא ,עלים
של צבעוני המדבר וצבעוני ההרים הנשלחים למחקר גנטי
בגני קיו לונדון .בקצה המערבי של מכתש רמון היתה השנה
פריחה יפה .באזור מעלה ערוד פרחו צמחי ריבס המדבר.
לצמח הזה יש שני עלים גדולים וברוב השנים הוא אינו פורח.
החפים
מרוות
גשם מספקת ,עולה בין שני העלים
כמות
בשנים בהם יש
תפרחת יפהפייה ואדומה .בשלב הפרי היא יפה במיוחד,
כאשר הפרחים מתפתחים לפירות התלויים כעגילים .קבוצת
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"בוטניקה לאוהבים  -צמחי ארץ ישראל" העבירו לי את הידיעה
על פריחת הריבס  .בקבוצה זו יש כבר כ 4,700-חברים
המדווחים על פריחה מכל הארץ באמצעות האינטרנט .כך
ניתן להיות מעודכנים על אתרי פריחה מומלצים ועל מציאות
של צמחים נדירים .מעבר לאינטרנט ,מתקיימות אחת לחודש
השתלמויות רת"ם .אלה השתלמויות בוטניות בהם משתתפים
בוטנאים ,מדריכים ,מורים וחובבים .רובן מודרכות על ידי פרופ'
אבי שמידע מהאוניברסיטה העברית ומיעוטן על ידי בוטנאים
נוספים ,אני ביניהם.
עוד באביב ,אנו מסמנים צמחים שמהם אנו רוצים לאסוף
זרעים ,באפריל ובמאי נחזור לאתרים אלה ונאסוף זרעים
לאוסף הגן ,להחלפת זרעים עם גנים אחרים ולמחקר.
כל האביב הזה הוא מחוץ לגן .במקביל ,גלי פריחה מרשימים
מקשטים את הגן הבוטני ,יש לנו הדרכות רבות וסיורים
מקצועיים בהם אנו מתעדים את צמחי הגן .כפי שאתם רואים,
האביב הוא מעין מרוץ לבוטנאי ,מרוץ להספיק ליהנות ,לתעד
ולחקור את הצמחים ,שעונת הפריחה שלהם כל כך קצרה.
אבל אני לא מתלונן ,כל אביב הוא חגיגה ,ננוח בקיץ...

גביעונית הלבנון | Persian fritillary

איריס שחום | Dark brown iris

מלגאים בחסות ידידי הגן בבריטניה מגלים את ריבס המדבר
Scholars sponsored by the Gardens' British Friends discover the desert rhubarb

ריבס המדבר | Desert rhubarb
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שום חדש למדע
שילה הטיס רולף

צמחים
בהמתנה

מחממה טרופית מרווחת
לקרנטינה צפופה וקטנה
גילי חמד ,אוצרת החממה הטרופית

טילנדסיה סגולה | Tillandsia

בעוד עבודות הרחבת החממה הטרופית מתקדמות ,ממשיכים
להתקיים בצנעה ובשקט הצמחים שהועברו ממנה בחודשיים
האחרונים של שנת  ,2012למבנה הזכוכית הקטן ששימש
שנים ארוכות כחממת הסגר (קרנטינה).
החממה הטרופית נבנתה בשנת  1985בזכות תרומתה
הנדיבה של הגברת פלורנס דבורסקי ז"ל ,ואיכלסה שנים
רבות מגוון רחב של צמחים טרופיים מכל העולם .בשנה
שעברה התחילו העבודות לשיפוץ והרחבת החממה.

שום קייצי | Allium therinanthum

ביוני  2012אירחנו בירושלים את פרופ׳ סלווטורה ברולו
וד״ר ג׳יאנפייטרו דל גלדו ,מומחים עולמיים לשומי בר.
המדען של הגן הבוטני ,ד״ר אורי פרגמן-ספיר ,ערך איתם
סיור בצפון הארץ ובחרמון ,שם מצאו אוכלוסיה של שום אותו
לא הכירו .נאספו ממנו דגימות ואלה גודלו בגן הבוטני שלנו
ובמעבדתו של ברולו בסיציליה .במהלך השנתיים האחרונות
נעשתה השוואה של הצמחים למינים קרובים ומוכרים וכן
נערך מיפוי כרומוזומים .המסקנה היתה ברורה  -צמח חדש
ולא מוכר למדע ,שתואר לאחרונה במגזין פיטוטקסה .שמו
בישראל שום קיצי (בשל העובדה שהוא פורח בקיץ) ושמו
המדעי  Allium therinanthumבעל משמעות דומה .בסיורים
נוספים בחרמון מצאנו את הצמח בכמה אתרים ברום 1700-
 1450מ׳ .בית גידולו הוא יער ספר הררי ופתוח ,בתנאי חצי צל
של עצי אלון .הצמח מוכר כיום רק מאזור קטן מאד ולכן הוא
הוכרז כצמח בסכנת הכחדה ,אולם יתכן שבעתיד הוא יימצא
באתרים נוספים בחרמון הישראלי ,כמו גם בסוריה ובלבנון ואז
הסטטוס שלו ישתנה .בחרמון הצמח סובל בעיקר מרמיסה של
פרות הרועות בשנים האחרונות בשטחים נרחבים ומהוות איום
על צמחים ייחודיים נוספים.
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השום הקיצי פורח בקיץ כאשר עליו כבר יבשים ,הפרחים שלו
בצבע קש ומוסווים היטב ברקע הצמחייה היבשה האופיינית
לעונה זו ,כך הוא מתחמק מבעלי חיים המחפשים צמחים
טריים למאכל .הוא קרוב לכמה מיני שום אחרים בארץ,
ביניהם  :שום סתווי ,שום ירקרק ושום האבקנים .נשאלת
השאלה מדוע לפרוח דווקא בקיץ כאשר הקרקע כבר יבשה
והפרחים מאבדים מים ? השומים הפורחים בקיץ ,נמנעים
מהתחרות הגדולה בין הפרחים על חרקים מאביקים באביב
ומנצלים את חרקי הקיץ המבקרים רק בהם ,בעונה בה יש
מעט פרחים מתחרים אחרים.
נזכיר כי בארץ יש  46מינים שונים של שומי בר ,רק מיעוטם
קרובים לשום ולבצל הגינה אותם אנו מכירים מהמטבח .הסוג
שום שוייך בעבר למשפחת השושניים ולאחר מכן למשפחת
השומיים ,אולם מחקרים חדשים מראים ,כי השום משתייך
למשפחת הנרקיסיים.

בתקופת הבנייה היה עלינו להעביר צמחים ממבנה מרווח
ששטחו  550מ״ר וגובהו  14מ׳ בנקודה הגבוהה ביותר ,למבנה
שמידותיו קטנות בהרבה (שטח של כ 71 -מ״ר וגובה 3.30
מ׳ במרכז) .היה עלינו לבחור בקפידה אילו צמחים יועתקו
ויישמרו ,ואלו יימסרו או ייזרקו .ההחלטה לא הייתה קלה ונבעה
משיקולים פיזיים ומשיקולי ייחודיות  -לצמחים מיוחדים ניתנה
עדיפות על פני צמחים נפוצים וזמינים לרכישה במשתלות
הארץ.
הצמחים שהוחלט לשמרם ,קטנים וגדולים ,הועתקו למיכלים
שונים ,החל מכוסיות ועד לעציץ בנפח של  50ליטר עבור צמחי
הבננה ,עם תערובת הקרקע המקורית בה צמחו בחממה.
מפאת חוסר מקום לאחסונם וחוסר הכדאיות הכלכלית
שבעקירתם ושינועם של העצים למקומות אחסון
פוטנציאליים ,הוחלט בכאב לב גדול ,לוותר על העצים רחבי
הצמרת .שנים רבות הם יצרו וקישטו את נופה של החממה,
ביניהם עץ הצייבה המחומשת ,עץ הלחם ,הפנדנוס התועלתי
היפהפה שבערוגת היובשניים ודקלים רבים.

כ 540-צמחים הובאו לקרנטינה ובהם סחלבים ,שרכים,
אפיפיטים ,בצלים ,מטפסים ,מיני דקלים ועצים קטנים ,צמחים
יובשניים שונים ובהם גם בני משפחת הציקסיים והזמיים ,וכן
נציגים ממשפחות הברומליים ,הלופיים ,ההרדופיים ,ציפורן
הסרטן ועוד.
הצמחים עברו טראומת העתקה וצמצום ניכר בנפח
שורשיהם .היה עליהם להתמודד עם מקום מוגבל מאד
בשטח ,הן ברוחב והן בגובה המבנה .כמו כן ,היה עליהם
להתמודד בחורף הראשון עם טמפרטורות קיץ גבוהות מאד
ביום וטמפרטורות לילה נמוכות .הם קיבלו ערפול והשקייה
במים ׳קשים׳ ,שלא עברו סינון וסבלו ממחסור בהזנה מינרלית
במשך שהותם הארוכה במצע גידול מצומצם בנפחו.
גולת הכותרת להתאוששות וצמיחה מחודשת בקרנטינה
היא צמח הציקס הגלול ( )Cycas circinalisהוותיק ,בעל
הגזע הגבוה ,שהועתק מהחממה ושרבים מעליו נגזמו
בעת ההעברה .למרות הלם ההעתקה ,הצפיפות והתנאים
האקלימיים איתם מתמודדים הצמחים הטרופיים האחרים,
משגשגים רובם וחלקם אף מגיע לפריחות יפות כדוגמת
המטפסים ספלול ענקי ( ,)Aristolochia giganteaשעונית
התקליטים ( ,)Passiflora discophoraתונברגיית מיסורה
( )Thunbergia mysorensisועוד.
החממה החדשה תכלול מרכז חינוכי בנושא מגוון מינים .שתי
התצוגות העיקריות יציגו צמחים מ״ארצות השפע״
ומ״ארצות הצמא״– במילים אחרות צמחים מאזורים טרופיים
גשומים מצד אחד ומאזורים יובשניים-מדבריים מהצד השני.
החממה כולה תהיה גדולה כמעט פי שניים מזו שהייתה.
על מאיר חיון ,מתנדב ותיק בחממה ,ראה עמוד .19
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יתרונותיו של
גן גיאוגרפי...
המשך מחודש מרץ
מאת :ד"ר מיכאל אבישי

בגיליון מרץ של 'מבט מהגן' ,הסביר,
ד"ר מיכאל אבישי ,המדען הראשי
לשעבר ,כיצד החלוקה הגיאוגרפית
של הצמחים בגן יכולה לעזור לנו להבין
את ההיסטוריה של כדור הארץ ואת
התפתחותו .בפרק זה ,הוא מסביר את
ההקשר הגיאולוגי והאבולוציוני של
צמחי הים התיכון.
צמחיית אגן הים התיכון ,על כ 30,000-מיניה ,מגוונת ביותר.
הצמחייה משלבת צורות צימוח עתיקות וחדשות ומזכירה
לנו ,כי הההתרחשות האבולוציונית על פני כדור הארץ עדיין
בעיצומה.
במונחים גיאולוגיים ,אגן הים התיכון צעיר יחסית .מקורותיו
בהתנגשות היבשות שאירעה לפני כ 40-מיליון שנה ,כאשר
אפריקה וחצי האי ערב התנגשו באירופה ואסיה .בנקודת
ההתנגשות ,קליפת כדור הארץ התעוותה כלפי מעלה ויצרה
את שרשרת הרכסים המשתרעת מהרי האטלס במערב ,דרך
הפירנאים והאלפים ,ועד הרכסים האנטוליים והאירניים.
עם השנים ,שינויים טקטוניים סגרו את מה שבעבר היה
אוקיינוס פתוח ,ויצרו את הים התיכון מוקף היבשות של ימינו.
תהליך זה בודד את האזור ממזג האוויר הקר והרטוב המגיע
מהאוקיינוס האטלנטי שבמערב .רכסי ההרים הצעירים
הגנו על שטחים נרחבים מפני הגשמים והקור האירופאיים
המגיעים מהצפון .רוחות חמות ויבשות נשבו ממדבר סהרה
בדרום .הגשמים לא רק שפסקו מלרדת באביב ,אלא גם נעשו
בלתי צפויים .כדי לא להיכחד ,נאלצו הצמחים ובעלי החיים
באזור להתאים עצמם לתנאים החדשים.
בין הקורבנות העיקריים של תהליכי שינוי אלה היו העצים
המחטניים אוהבי-הקור ,כמו הארזים ,שבעבר צמחו באין
מפריע לאורך רצועת אבן גיר ,שהשתרעה מהרי האטלס
ועד להרי ההימלאיה .בגבהים נמוכים יותר ,יערות נשירים,
שהכילו מינים כמו ליבנה ,עץ מסטיק מתוק ואלה ,השתרעו
לצד היערות המחטניים .שתי רצועות היער הללו נסוגו צפונה,
והשאירו מאחוריהן מובלעות מבודדות.
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דרדר כחול ,צמח חד-שנתי | Syrian Cornflower-thistle

חלק מהצמחים ירוקי-העד עתיקים עוד יותר מקרוביהם
המחטניים והנשירים .בעבר ,כיסו עצי משפחת העריים את
מרבית אגן הים התיכון ,אך נסוגו ככל שהאקלים נעשה יבש
יותר .יערות בר של עצי ער עדיין נפוצים באיים הקנריים
ובמדירה .בצפון הארץ ,תוכלו למצוא פרטים בערוצי הנחלים.
התפתחות האקלים הים תיכוני ,המתאפיין בחורפים קצרים
ורטובים וקיצים ארוכים וחמים ,הביאה לנסיגתם של חלק
מהמינים ,אך גם גרמה למפץ אבולוציוני אדיר במינים עתיקים
רבים .מפץ זה הביא להיווצרותם של מינים חדשים ,אשר היו
מותאמים יותר לאקלים החדש .הסוקולנטים החלו להתפתח,
כמו גם מיני שיח ירוקי-עד כמו ורדים ,נרקיסים ,כרכומים,
איריסים ,אלונים ,ומינים רבים ממשפחת השיפתניים.
אחד השינויים העיקריים שקרו במרוצת התפתחות האקלים
הים תיכוני הוא הנמכת העצים והשיחים .צמחים מעוצים החלו
ליצור מסת ענפים עגולה וצפופה ,אשר יצרה מיקרו-סביבה
פנימית קרירה יותר .העלים נעשו קטנים וקשיחים יותר ,כדי
לצמצם עד כמה שאפשר את אובדן המים .מינים מסויימים,
כמו אורן ירושלים ,פיתחו תלות בחום העז של רוחות השרב,
כדי לפתוח את האצטרובלים ולהפיץ את זרעיהם.
צמחים עשבוניים רבים עטו גוון אפרפר-כסוף ,עקב
התפתחותן של שערות צפופות שנועדו להקטין את אובדן
המים ולהסיט את קרני השמש.
צמחים עשבוניים פתרו את בעיית תקופות הבצורת בשתי
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דרכים עיקריות .בארץ ,שני שליש מכלל הצמחים נמנעים
מלהתמודד עם חום הקיץ על ידי היעלמות מפני הקרקע
למשך תקופות זמן שונות .פקעות ,בצלים ושורשים מייצגים
אסטרטגיית הישרדות אחת :צמחים אלה עוברים מחזור
צימוח קצר ומהיר בחורף ובאביב ולאחריו תרדמת קיץ ארוכה
מתחת לפני האדמה .צמחים חד-שנתיים ,לעומת זאת ,חווים
מחזור קצר ונמרץ של צמיחה ולבלוב באביב .צמחים אלה
יוצרים כמויות גדולות של זרעים ,המסוגלים להישאר רדומים
אפילו במשך שנים רבות.
בעוד שמרבית צמחי אגן הים התיכון משלימים את מחזור
הפריחה ואת מחזור הפירות באביב ,צמחים אחרים מפרידים
את התהליכים ומקיימים אותם בעונות נפרדות :החלמונית,
הכרכום החורפי והחצב המצוי  -שמבשר את בוא הסתיו -
מכינים ניצני פריחה באביב ,אך לא פורחים עד לשלהי הקיץ
או הסתיו .הפרי מתפתח בסתיו ,בחורף או באביב הבא.
השקד ,האגס ,כליל החורש ועצים נוספים ,ממעיטים לצמוח
בשנים שחונות .ענפיהם כמעט ולא מתארכים .במקום זאת,
חוטרים קצרים מופיעים על הענפים העיקריים ומצמיחים
פרחים ופירות בכמות גדולה למשך שנים רבות .עצים אלה
מקדימים לפרוח ,כדי לנצל עד תום את החרקים המסייעים
בהאבקה ,לפני שצמחים אחרים יתעוררו משנת החורף.
תכונה יוצאת דופן של צמחים רבים באגן הים התיכון  -ארזים,
אורנים ,ערערים ,דפנה ,אלות ,מרווה ,אזובית או אורגנו -
היא יצירת שמנים אתריים .שמנים ארומטיים אלה נאגרים

ברקמות הירוקות (על מנת להרחיק חיות מרעה) ,או בשרף
(כדי לאטום פצעים ולסייע בהחלמתם) .האדם גילה תכונות
אלו לפני עידנים רבים ,והן מהוות חלק בלתי נפרד מהרפואה
והמטבח הים-תיכוניים המסורתיים.
בסיוריכם בגן ,שימו לב כי חלקת הים התיכון נבנתה במספר
מפלסים המרמזים על רצועות הצמחייה בטבע .עצי הארז
ניטעו במפלס העליון  -ארזי הלבנון בצדו הצפון-מערבי של
העמק לצד עמיתיהם מקפריסין; עצי ארז אטלנטי מצפון
אפריקה ניטעו באזור הצפון-מזרחי .לצידם ובמפלס התחתון
תמצאו עצים ירוקי-עד כמו ערערים ,אלון זהוב ,אלוני שעם
ואלוני גלעין צפופי-עלווה .תוכלו לראות גם מינים רבים של
צמחים נשירים .חלקם ,כמו אלון התולע ,הצומח בהרי יהודה
והגליל ,הם שרידים מתקופות קרות ורטובות יותר .אחרים,
כמו אלון התבור ,צומחים בגבעות ובמישור החוף והתפתחו
בסהר הפורה כאשר האקלים נעשה חם ויבש יותר.
בין העצים ,מרבדים צפופים של שיחים מכסים את הקרקע.
צמחים עשבוניים ,חד-שנתיים ורב-שנתיים צומחים לצד
פקעות ואפילו סוקולנטים ומשלימים את התמונה המרהיבה.
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עצים
מקודשים
בישראל
תום פוגל ,רכז אוצרות
מי מאיתנו לא עמד מימיו משתאה לנוכח עץ זקן ורב-פארות?
דומה שהכוח ,שיש בעצים גדולים וקשישים ,משפיע על האדם
באופן כמעט קמאי .אקלימה של ארץ-ישראל וההיסטוריה
האנושית הארוכה שלה גרמו לכך ,שעצים גדולים הם מחזה
נדיר בנוף הטבעי שלה .נוכחותם של עצים יחידי סגולה,
המרשימים בגודלם ובצורתם ,עוררה את רגשי ההוד והכבוד
של תושבי הארץ בכל הדורות .בתנ״ך מוזכר פעמים רבות
פולחן העצים ,שרווח בין התושבים עובדי האלילים שגרו
בארץ ,״על ראשי ההרים יזבחו ועל הגבעות יקטרו ,תחת
אלון וליבנה ואלה כי טוב צילה״ (הושע ד׳ ,י״ג) .ייתכן כי ריבוי
האזכורים והאזהרות בספר הספרים מעידים על האהדה,
שרחשו בני ישראל עצמם לפולחן זה ,שנביאי ישראל השתדלו
לעקור מתוך העם .כפי שנראה בהמשך ,גם בימינו חוצה
האמונה סביב עצים מקודשים גבולות דתיים בקלות מפתיעה.

מהם עצים מקודשים?
להבדיל מעצים ״קדושים״ ,בהם כל המין הבוטני קדוש לבני
דת או כת מסוימת ,עצים מקודשים הינם פרטים מסוימים
של עצים שנתקדשו מכוח נופם המרשים ,מיקומם המיוחד
או בשל סיפור ניסי שנקשר בהם .בדרך כלל ,בייחוד בדתות
מונותיאיסטיות ,קדושתו של העץ קשורה בקדוש מסוים .בין
אם זה וַ ִּלי מוסלמי או חכם יהודי .המאמינים קושרים את כוחו
המטיב של העץ בכוחו של הקדוש .בעולם המוסלמי מוזכר
אליהו הנביא פעמים רבות כמי שמשפיע מרוחו על עצים
מבוגרים בשל כינויו אל ח׳דר  -הירוק .סביב עצים אלו התפתח
פולחן ברמות שונות :עצים אחדים יזכו לביקור פעם בשנה,
ואילו אחרים יקבלו מבקרים מידי יום ביומו.
עצים מקודשים פזורים ברחבי הארץ .בגליל ניתן למצוא,
לרוב סביב קברי קדושים ,עצים מרשימים וזקנים .לעיתים
נמצא העץ בגינת בית ,כמו האלון המצוי הענק שבחצר בבית-
צפאפא ,ולעיתים באזור פתוח כך שצמרתו נראית למרחוק.
המינים השכיחים ביותר לשמש כעץ מקודש בישראל הם
אלון מצוי ,אלון תבור ,אלה אטלנטית ואלה ארץ-ישראלית.
למרבה ההפתעה לא עצי תרבות ,אלא עצי בר שתפוצתם
בארץ רחבה .בעבר רווחה תיאוריה כי עצים אלו הם הוכחה
ליער גדול שעיטר פעם את צפון ומרכז הארץ; אך כיום

נוטות רוב הדעות לשלול תיאוריה זו .עצים אלו נוטים ליצור
נוף מסועף ומרשים .תוכלו להתרשם מכמה פרטים יפים
של אלה אטלנטית בגן בחלקת אסיה ליד הפרגולה ,ומאלוני
התבור המפותלים שבחלקת הים-התיכון .בהתבוננות בהם
נקל לשער כמה צורתם המיוחדת והמסועפת פותחת פתח
לדמיון האנושי .גילם של העצים בגן הוא כמה עשרות שנים
בלבד ,ומי יודע כיצד ייראו בזמן בו יגיעו לגיל אחיהם בני מאות
השנים? עוד נזכיר ,כי לרוב נוטים להגזים בהערכת גילם של
עצים מקודשים .המלאכה אינה פשוטה מבחינה בוטנית,
בשל תופעות כמו התפוררות פנים הגזע וריבוי גזעים .מקובל
בהערכות זהירות ,כי העצים המבוגרים בישראל הם בני כמה
מאות שנים ,עד כ 600 -שנים.

פולחן חוצה דתות
מנהגים הנהוגים בעצים מקודשים עשויים להיות נטילת עלה
לברכה ,קשירת בדים או מטפחות וממחטות לענפי העץ,
תפילות ,בקשות ותחינות בצילו ומעל הכל שמירה והגנה על
העץ מפני נזק ומחלה .מעניין לציין כי בישראל מנהגים אלה
משותפים לבני כל הדתות ,מוסלמים ,דרוזים ,יהודים ונוצרים.
הדתות המונותיאיסטיות הגדולות מעולם לא ראו בעין יפה
את הפולחן סביב עצים מקודשים ,אך התופעה ממשיכה
להתקיים על אפה ועל חמתה של הדת הממוסדת .נביאי
ישראל התנגדו לפולחן זה בנבואותיהם ,קיסרים נוצריים כרתו
חורשות פגאניות ,מוחמד ציווה לכרות שלושה עצי שיטה
מקודשים ליד מכה; אך התופעה שרדה עד ימינו אלה ,משנה
את פניה ומתאימה את עצמה להווה .שיתוף המנהגים בין בני
דתות שונות מעיד יותר מכל על טבעו העממי של מנהג זה,
שצמח ,ממש כמו העצים עצמם ,מאדמת הארץ.

*מומלץ למתעניינים לקרוא את ספרו של אמוץ דפני :עצים
מקודשים בישראל ,בהוצאת הקיבוץ המאוחד וקק״ל ,הספר
זמין לרכישה בחנות הגן .אני מודה ליהודית מרכוס שהשאילה
לי את הספר.

אלה אטלנטית גדולה ליד קבר
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החממה ליזמות
חברתית-סביבתית

פרק חדש במעורבות הגן הבוטני בקהילה
סו סורקיס
תוכנית למנהיגות סביבתית צעירה בגן

בחודשים האחרונים ,נערכו דיונים רבים על זהות הגן הבוטני
ותפקידו במאה העשרים ואחת .כיצד יכול המוסד להגיע
למירב השפעתו ,לאור ציפיות גוברות מצד המבקרים וירידה
מתמשכת בתמיכה התקציבית הציבורית?
הולך ונעשה ברור יותר ויותר ,כי בעיר מורכבת כירושלים,
הגן נמצא בעמדה ייחודית להפגיש לא רק צמחים מכל רחבי
העולם ,אלא גם קהלים מארצות ,שפות ,תרבויות ודתות
שונות.
כמובן ,הציבור הוא חלק בלתי נפרד מהגן מאז היווסדו  -ילדי
בית-ספר ,משפחות ,מתנדבים ,גננים ...לפני כ 30-שנה ,אגודת
ידידי הגן הבוטני באנגליה השיקה תוכנית מילגאים ,שמטרתה
לשלוח גננים צעירים ומבטיחים לגן הבוטני בירושלים .בתחום
החינוך המיוחד ,אנשים עם לקויות נפשיות ונכי צה"ל נפגשים
בגן במסגרת שתי קבוצות נפרדות זה  15שנה .עם העברת
פרויקט החווה החקלאית של משרד החינוך לגן לפני 15
שנים ,הפך הגן הבוטני בירושלים ,אולי ,לגן היחיד בעולם
המכיל בתוכו סוג של בית ספר .כיום ,מארחת החווה כ1,500-
תלמידים מירושלים מידי שבוע .לפני שבע שנים ,השיק הגן
סדרת סדנאות שנועדו להפגיש בין תלמידים יהודים וערבים
באמצעות צמחים.

בחמש השנים האחרונות,
נעשה מאמץ מיוחד לערב את
הקהילה בגן ,ואת הגן בקהילה.
שביל התגליות לילדים ,שנועד להביא משפחות רבות לבקר
בגן ,נמצא בבנייה זה תשעה חודשים וצפוי להיפתח בשנה
הבאה ,כולל שביל אינטראקטיבי חדש ,עם מספר תחנות
המציעות פעילויות מהנות לילדים.
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׳משפחטבע׳ הינו מיזם חדש ,אשר מציע מגוון פעילויות
תרבות למשפחות במהלך השבוע ובשבתות עד סוף יוני.

של משרד החינוך .תחומי הלימוד כוללים סביבה ,קשישים
מיעוטים ,ואנשים עם נכויות.

פעילות חדשה לקהל בן  55+החלה להתקיים בגן פעמיים
בשבוע .אנו מקווים כי חלק מהמשתתפים אף יחלו להתנדב
ולבקר קשישים הגרים לבד ,ולתחזק עבורם אדניות חלון.
(ראה דף .)18

תלמידים מ״בצלאל״ ,האקדמיה לאמנות ועיצוב ,החלו
להשתלב בפרויקטים בגן גם כן.

לאגודת הידידים דוד מאייר-אפשטיין ,תשאף לחזק פרויקטים
קיימים ,לשלב פרויקטים חדשים ,ולעודד חיבורים בין השניים.
המטרה :להרחיב את מעגל האנשים (בעיקר הצעירים)
המפיקים תועלת מהגן ולאפשר לגן לקחת חלק בעיצובה של
חברה אזרחית פתוחה בירושלים בפרט ובארץ בכלל.

ולאחרונה החלו להגיע מלגאים צעירים ומוכשרים גם
מאוסטרליה ,המצטרפים לעמיתיהם האנגלים.

לדברי אורן בן-יוסף ,מנכ״ל הגן :״אנו משאב ציבורי ואנו
שואפים ,באמצעות אגודת הידידים ,לבחון דרכים לפיתוח
הקהילה ולקישור בין מעגלים שונים.״

לצוות הגן וידידיו יש הרבה מה להציע בכל הקשור להכשרה
גננית .מזה כמה שנים ,מציע הגן קורסי הסמכה מקצועית
לגננים .לעומת זאת ,פרויקט ההכשרה התעסוקתית לאנשים
עם מוגבלויות הוא חדש יחסית .פרויקט הכשרה תעסוקתית
לאנשים עם מוגבלויות הוא חדש יחסית בגן .במסגרת זו,
מתקיימות כיום בגן שלוש תוכניות .הראשונה נעשית בשיתוף
עם אגודת אלו״ ט לילדים אוטיסטים .קבוצה זו נמצאת כל יום
בגן ,מתערה בקהילה ,ורוכשת כישורי חיים ,תקשורת וגינון
בסיסיים .בתוכנית נוספת ,יוצאים אנשי הגן הבוטני פעמיים
בשבוע ,כדי להדריך צעירים ערבים בעלי קשיים שונים
ולהכשירם כגננים .בתוכנית שלישית ,סייע הגן הבוטני לעמותת
״שף יתיב״ בהקמת חנות הצמחים ׳בוטניקה׳ במתחם התחנה
הראשונה הפופולרי בעיר .החנות היא מיזם חברתי-קהילתי
המופעל על ידי לקוחות של ״שף יתיב״  -אנשים המתמודדים
עם מחלות נפשיות .הפרויקט המשותף הבא עם ״שף יתיב״
התחיל במאי  -הכשרה גננית על ידי מתנדבי הגן יחיאל ברס
ושרה אדר .הכשרה זו תאפשר לחברי התוכנית לתחזק גינות
פרטיות בעיר ,ובכך לכלכל את עצמם.
במסגרת התוכניות לנוער ,השיק הגן לפני שלוש שנים תוכנית
למנהיגות סביבתית צעירה ,המיועדת לבני  .16התוכנית
הובילה למיזם רחב ושאפתני יותר ,המכונה ״בשביל״ .פרויקט
״בשביל״ נועד להכשיר תלמידים בכיתה ט׳ בשישה תחומים.
המטרה היא לעזור לתלמידים לבחור תחום בסוף כיתה ט׳
ולהתמקד בו בכיתה י׳ במסגרת תוכנית ״מחויבות אישית״

׳צמחים מגדלים אנשים׳ הפך לסיסמת הגן הבוטני ועדיין
מתהווה ומתפתח .הפרק האחרון בסיפור הוא הקמתה של
החממה ליזמות חברתית-סביבתית ,בתמיכת משפחת לדרמן
וקרן לייכטג( .קרן לייכטג תרמה באמצעות תכנית השלמת
מענקים של ה )Jewish Funders Network-החממה,
פרי יוזמתה של אגודת ידידי הגן ,בעזרתו של זל לדרמן והיועץ

זל לדרמן ,שיזם את הקמת החממה ,עבד כגנן בגן הבוטני לפני
שהקים חברת תיירות משלו .כיום ,הוא חבר בוועד המנהל
ובוועדה המייעצת של הגן ,כמו גם חבר בוועד אגודת הידידים.

משפח
מאי-יוני | ימי שלישי |16:00-18:30 :שבתות10:00-14:00 :
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ידידים מתנדבים

לידידי הגן כולם שלומות!
חורף שחון פקד אותנו והצמחים בעלי "האינסטינקטים"
מעוררי הפליאה – ובעיקר הגיאופיטים – צימצמו צמיחתם
והקדימו פריחתם הצנועה על מנת לשמור על הבצלים
והפקעות לעונה הבאה!

"חנות קטנה ומטריפה"
אל תחמיצו הצצה בחנותנו הקטנה,
בה אפשר תמיד למצוא משהו אסתטי ומיוחד
להפתיע בו מישהו או מישהי היקרים ללבכם!

הגדיל לעשות בן החצב היקינתוני אשר נשמר לנפשו –
ובמדרונות הדרומיים באזורנו ,פשוט לא פרח!!
ומדובר במאות פרטים!
בפתחנו חג שבועות ,הפותח רשמית את שערי הקיץ
אנו מאחלות לכולנו ולכל באי הגן קיץ נעים ונסבל!
נחמה ,חנה ,רותי ושרה

קהילה בגן
פעילות חברתית חדשה
לבני  55ומעלה
אם קומפוסט הוא יותר מסתם תשובה בתשבץ...אם אתם
נהנים מטיפוח הגינה...ואם אתם מחפשים פגישה עם אנשים
כמוכם ...אז הגן הבוטני מזמין אתכם למועדון החדש לגיל
השלישי  -קהילה בגן!
הפעילות מתקיימת בימים ראשון ורביעי בגן הבוטני ,בין
השעות  ,8:30-12:00ומציע מגוון הרצאות ,סדנאות וסיורים
בנושאי גינון ,סביבה וחיים אקולוגיים ,כמו גם הזדמנויות
לפעילות פיזית בין חלקות הגן היפהפיות .המפגשים בימי
ראשון מתקיימים באודיטוריום שבמרכז המבקרים ואילו
הפעילויות בימי רביעי מתקיימות בחממה שליד שער בורלא.
טיול ידידי הגן לגולן ולחרמון

18

המשתתפים יוכלו גם לקבל הדרכה ותמיכה ,להתנדבות
בקהילה על ידי עזרה בתחזוקת אדניות חלון של קשישים
החיים לבד ומרותקים לבתיהם בעיר.
למידע נוסף ,צרו קשר עם טל סצמסקי,
בכתובת דוא״ל tal@botanic.co.il
או בטלפון .050-9923456

מאיר חיון – ממתנדבי החממה הטרופית
חנה כהן
מאיר הוא אחד המתנדבים הוותיקים בגן .היה חבר קיבוץ
יחיעם וכשהשתקע בירושלים ,עבד  20שנה בעירייה כעובד
סוציאלי .עם פרישתו ,חיפש מאיר תחום התעניינות חדש,
שעדיין לא עסק בו ושאינו קשור ישירות בבני אדם .הגן
הבוטני ,עם עושר הצמחייה שבו ,משך את ליבו ,עוד מימי
היותו סטודנט באוניברסיטה העברית – המענה המושלם!
השתלבותו בגן הייתה מהירה; הוא עבד במשתלה מספר
שנים וכשחסרו מתנדבים בחממה ,עבר מאיר אליה ומאז
הוא "שייך" לה .במשך שנים הצליחה החממה לשרוד ואף
למשוך מבקרים רבים .אבל באוקטובר  2012נדרשו העובדים
והמתנדבים לפנות אותה ולהעביר רבים מהצמחים לקרנטינה

קטנה בהרבה מהחממה .המקום קטן ,ומאפשר לשמר רק
צמחים נדירים במיוחד.
המתנדבים רואים בה "חממת ביניים" או "החממה
הקטנטונת" ,שבה מטפלים במסירות גילי האחראית ,מאיר
והילה בצמחים שעברו טראומה קשה עם המעבר .מאיר
מבקש" :אנא קדמו מהר את פרויקט החממה .אנו מקדישים
לצמחים מזמננו מרצנו ואהבתנו ".
אומר מאיר" :אימרת הגן  -צמחים מגדלים אנשים  -הולמת
מאד .בעזרת הטיפול המסור של המתנדבים ,מתגברים
הצמחים על תנאים ובעיות קשות ומחזירים לנו ,בני האדם,
את היופי ,הצמיחה והייחוד שבכל אחד מהם".
והחלום? "שתהיה לנו חממה ירוקה ופורחת אשר תמשוך
קהל רב כפי שהיה בעבר.
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דף המשפחה

חפש את הצמח
הקיץ הישראלי החם והיבש מהווה אתגר מיוחד לצמחים
הזקוקים למים כדי לצמוח ולשרוד .על אף שהקיץ פחות
מרשים מהאביב ,אירגנו עבורכם משחק ׳חפש את המטמון׳
בוטני לחודשי הקיץ.

גזר קיפח :צמח זה הוא אביהם הקדמון של הגזרים שאנו
אוכלים כיום .הפרחים הלבנים של הצמח מסודרים בצורת
מטרייה על גבי עוקצים דקים .במרכז ,ישנה נקודה שחורה
המורכבת מפרחים שחורים .בקיץ ,מתייבשת התפרחת
ומתקפלת פנימה ,בצורת אגרוף המחזיק בתוכו את הזרעים.

חפשו את ששת הפריטים הבאים ליד ביתכם או בטיול .שלחו
תמונה של כל השישה לכתובת  ,sue@botanic.co.ilואנו
נשלח לכם פרס!

נופר :הנופרים הם מהצמחים העתיקים בעולם .אנו יודעים
זאת בזכות מאובנים בני  125מיליון שנה .צמחים אלה ניכרים
בפרחיהם היפהפיים ,הצומחים בבריכות מים מתוקים
ושורשיהם גדלים בבוץ .הצמחים מציעים לחרקים שפע
מזון ומקום חמים להזדווגות .במהלך ההזדווגות ,מתכסים
החרקים אבקה וכך מאביקים פרחים אחרים.

צלף :צמח הצלף ,שנסוג לתוך הקירות והסלעים במהלך
החורף ,מגיח שוב באביב ויוצר גבעולים מכוסי-קוצים עם
עלים עגולים .כל פרח נפתח בערב וקמל למחרת בבוקר ,עם
עליית הטמפרטורה .את הפרח מאביקים עשים ,הנמשכים
לצוף שבתוכו.

אצטרובל :עצי אורן ירושלים נפוצים באזורים הרריים
הבנויים מסלע גירי ברחבי הארץ .עצים אלה נשתלו לאורך
הרחובות וביערות קק״ל .האצטרובלים מתוכנתים להיפתח
ולשחרר את הזרעים בחום של שריפות או השרב .לאחר
שריפה ,הזרעים יכולים לנבוט בקרקע המועשרת בשאריות
הצמחים שנשרפו.
חצב מצוי :החצב המצוי פורח בסוף הקיץ ומבשר את בוא
הסתיו ,שלא כמו רוב הצמחים הים-תיכוניים הפורחים באביב.
פריחתו המאוחרת מקטינה את הסכנה שזרעי החצב יאכלו
על ידי ציפורים וחיות אחרות .הזרעים נובטים כמעט מיד עם
תחילת גשמי החורף.
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חבצלת החוף :צמח זה פורח בחולות הים ,ממש מעבר לקו
הגאות .לצמח עלים מצופי-שעווה בעלי גוון כחלחל העוזרים
להגן על החבצלת מפני מלח הים וחלקיקי החול שבאוויר.
פרחיה הלבנים היפים של חבצלת החוף מופיעים לקראת
סוף הקיץ.
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פעילויות בגן
3
7
10

18.30-16.00
יום ג׳
יום שבת 14.00-10.00
18.30-16.00
יום ג׳

יוני-אוגוסט

״משפחטבע״ לכול המשפחה
״משפחטבע״ לכול המשפחה
״משפחטבע״ לכול המשפחה כולל סיור רגלי ב ,16:00-צפון אמריקה
ואוסטרליה

11
13
14
15-20
18.30-16.00
יום ג׳
17
יום שבת 14.00-10.00
21
16:30
יום א׳
22

יוני

16:00
יום ד׳
11:00
יום ו׳
יום שבת 14.00-10.00

18.30-16.00

סיור בוטני ״תחילת הקיץ״ מדריך ד״ר אורי פרגמן-ספיר
פתיחת תערוכת הציורים ״צבעים בגן״ ,הציירת לילי זוהרי
״משפחטבע״ לכול המשפחה
פרס הגן הבוטני וכנס הבונסאי ( 2014ראה פרסום בעמוד )5
״משפחטבע״ לכול המשפחה כולל סיור רגלי ב16:00-עונת צמחי המים
״משפחטבע״ לכול המשפחה
קפה מועדון יוקרן סרט על עין כרם ,שצולם במסגרת קורס
לטלביזיה קהילתית בתום ההקרנה דיון בנושא גידול גפנים
בעין כרם ובנושא שיקום בוסתן המעיין.
בהשתתפות יוצרות הסרט ד״ר רות בכר ושירה כהן-אליאס
״משפחטבע״ לכול המשפחה כולל סיור רגלי ב16:00-
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יום ג׳

28

יום שבת  14.00-10.00״משפחטבע״ לכול המשפחה

זמן עצים :אלונים וארזים

6-15
7
12
19
26

יום ה׳
יום ג׳
יום ג׳
יום ג׳

16:00
17.00
17.00
17.00

קרקס קומפוסטה תיאטרון אספלט
סיור בוטני ״סיור בדגש צמחי מים״ מדריך ד״ר אורי פרגמן-ספיר
סיור רגלי לעבור את הקיץ בשלום :על איקלום והתאקלמות
סיור רגלי סיור קיץ מצל אל צל
סיור רגלי סוף הקיץ :פירות וזרעים

אוגוסט יולי

1
7
8
15
22
29

יום ג׳
יום ב׳
יום ג׳
יום ג׳
יום ג׳
יום ג׳

17.00
16:00
17.00
17.00
17.00
17.00

סיור רגלי פריחה קיצית :אלמוגן ומגנוליה
סיור בוטני מה עושים הצמחים בקיץ? מדריך ד"ר אורי פרגמן-ספיר
סיור רגלי סיור בשפה הרוסית עם מוסיה וינגר
סיור רגלי פריחת קיץ בדרום-אפריקה
סיור רגלי עצים אוסטרליים ותרומתם לגינון וליעור בישראל
סיור רגלי חקלאות קדומה וצמחי תבלין

הטיול ל"פריחה בצפון רמת הגולן ובחרמון הגבוה" שהיה אמור להתקיים בשישי-שבת
 13-14/6/14בהדרכת הגר לשנר – בוטל!
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