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מבט מהגן

מצילים את מרוות החפים
תגליות חדשות בגן
פעילות "ירוקה"
גנים סיניים
עץ הזית המדהים
קורסים חדשים

דבר המנכ"ל
קוראים יקרים,
לצד התפקידים המסורתיים של גנים בוטניים – העיסוק במחקר ,שימור ,איקלום ותצוגה ,עוסקים גנים בוטניים
בשנים האחרונות בתפקידים רבים נוספים.
בתחום החינוך וההסברה ,מתרחב העיסוק ,בעיקר סביב נושאים ירוקים.
בנוסף ,ישנה התפתחות רבה בכל הקשור לתפקיד החברתי אשר הגנים הבוטניים ממלאים בעולם.
אנו עדים לתהליכי מעורבות חשובים ומרגשים של גנים בוטניים בפרויקטים קהילתיים שונים ,כמו הכשרת תושבים
לעבודה בגינות קהילתיות וחוות עירוניות ,עבודה עם אוכלוסיות מוחלשות ,הכשרה בגינון טיפולי ,עבודה עם אנשים
בעלי צרכים מיוחדים ,ועוד ועוד.
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אנו בטוחים כי עם סיום עבודות הבנייה של הפרויקטים החשובים בגן בשנה הקרובה ,נוכל לפתח תשתיות נוספות,
אשר יאפשרו לנו להרחיב את המשמעות המעשית של הגן עבור אוכלוסיות רבות נוספות.
עם התחלת הבנייה ,צפויים שיבושים אשר עלולים לפגום בחווית המבקרים בגן.
אנו מתנצלים ,אך בטוחים כי התוצאה תצדיק את הקשיים שאנו עלולים לחוות בתקופה הזו.
עורכות :סו סורקיס ולבנה פינק ,עם עזרה מיוחדת משרה אדר ומשה לבין

להתראות בגן,

עורך מדעי :ד"ר אורי פרגמן-ספיר
צילומים :ליאור אלמגור (צילומי ציפורים בדף  ,)15יהודית מרקוס ,סו סורקיס ,אורי פרגמן-ספיר ותום פרימן

אורן בן-יוסף
מנכ"ל

עיצוב גרפי :קרן שפירא-בוזגלו
תרגום :עופר גרינולד ,שירותי תרגום
הגהות ועריכה לשונית עברית :צוות האיגרת של אגודת ידידי הגן:
שרה אדר ,חנה כהן ,נחמה פורסטר ,לבנה פינק
הדפסה :דפוס שמשון
כתובת :זלמן שניאור  ,1שכונת ניות ,ירושלים
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 :
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שעות פתיחה של הגן (שעון קיץ):
ימים א-ה :
יום שישי/ערב חג:
יום שבת/חג:

09:00-19:00
09:00-17:00
09:00-18:00

שעות פתיחה של הגן (שעון חורף):
ימים א-ה :
יום שישי/ערב חג:
יום שבת/חג:

09:00-17:00
09:00-15:00
09:00-17:00

למעט ימים של אירועים מיוחדים  -לפרטים יש להתעדכן במזכירות הגן או באתר האינטרנט www.botanic.co.il
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חדשות הגן ...חדשות הגן ...חדשות הגן...
תרומות חדשות

דואר ישראל

מלגאים

הגן מודה לתורמים החדשים אשר מאפשרים בתרומתם
לקדם פרויקטים חדשים .תודתנו למר מרקוס מרגוליס
מלונדון ,אנגליה – אשר תרם תרומה נדיבה באמצעות
הקרן לירושלים .תרומתו תאפשר את עבודות השיפוץ
והחידוש של מרכז המבקרים .כמו כן תודה למוסד
לביטוח לאומי ולרשות התיירות אשר נתנו מענקים
המאפשרים את שיפוץ הכניסה הראשית לגן ושיפור
הנגישות לנכים.

דואר ישראל הנפיק מהדורה מיוחדת של בולים ,בנושא
"צמחים בסכנת הכחדה" ,לציון  60שנה לגן הבוטני
בירושלים .את המהדורה המיוחדת ניתן למצוא בכל
סניפי הדואר ובשירות הבולאי ,טל .076 8873907 :זוהי
מתנה מושלמת לחג החנוכה לאספני בולים!

אגודת הידידים באנגליה העניקה מלגה לשלושה חודשים
למעיין מדר – ישראלי מדנמרק .מעיין החל עבודתו
במשתלת הריבוי ובחממת ההסגר .עוד העניקה האגודה
מלגה לשני גננים צעירים מצפון אמריקה; המלגאי
ג'ורדן ווד סיים לאחרונה התמחות של שנה בגן בוטני
ידוע ליד פילדלפיה בשם "גני לונגווד" .המלגאית שרה
פרזלי סיימה לימודים בגן הבוטני המלכותי באדינבורו,
סקוטלנד .שם היא נבחרה לגננית השנה הצעירה של
סקוטלנד לשנת  ,2013על ידי מכון הגננים .בנוסף לגיוס
כספים להעסקת מלגאים ,אגודת הידידים באנגליה
שולחת מידי שנה קבוצה לעבודה בגן הבוטני .העבודה
מיועדת לכל מי שרוצה לקחת חלק ,אין זה משנה עם
אתה גנן מקצועי או חובב גינון .גם מקום המגורים אינו
מהווה בעיה .במהלך העבודה מצטרפת הקבוצה לצוות
הגן הבוטני .כמו כן יוצאת הקבוצה לסיורים בארץ בלווית
גננים מקצועיים ,בחברת חברי אגודת הידידים אשר גם
מארחים אותם בבתיהם לארוחות שישי .אין דרך טובה
יותר להכיר את הארץ מעבודה התנדבותית זו !.ב2014-
הקבוצה תגיעה בין ה 6-ל 16-במרץ .למידע נוסף ,צרו
קשר עם.friendsjbg@gmail.com :

חנוכת פרויקטים
במהלך חודש אוגוסט ערכו נזירים מהארגון הבודהיסטי
היפני "אגון-שו" טקס אש מסורתי ,במסגרת חנוכת גן
הבונסאי היפני ואנדרטת השלום .באירוע נוכחו יושב
ראש הכנסת ,מר יולי אדלשטיין וכן ראש עיריית ירושלים
מר ניר ברקת .עוד לקחו חלק באירוע מאמינים של
הארגון ,אשר הצטרפו לתפילות הנזירים לשלום עולמי.
ביולי ,התכנסו חברים ובני משפחה של
הד"ר מני רבינוביץ ז"ל ( )1934-2012כדי להקדיש לזכרו
את פינת האזוב ,המהווה חלק מ"שביל התנ"ך".

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

חנות בוטניקה במתחם התחנה הראשונה

צמחים מגדלים אנשים
היוזמה החברתית של הגן הבוטני הממשיכה לצבור
תאוצה ,עם השקתה של תוכנית חדשה לגינון טיפולי
בשיתוף עמותת שף יתיב .שף יתיב הינה עמותה
המסייעת בשיקום גברים מהמגזר החרדי המתמודדים
עם קושי נפשי ,על ידי שילוב בין לימודי תורה והכשרה
תעסוקתית בסיסית .מטרת התוכנית הינה שיקום
המשתתפים ,שילובם בחברה וסיוע במציאת מקומות
עבודה .השלב הראשון של התוכנית כולל מיזם חברתי
משותף של שף יתיב והגן הבוטני .המיזם הינו הקמת
חנות בשם בוטניקה במתחם התחנה הראשונה ,אשר
נפתח לאחרונה בירושלים וזוכה לפופולאריות רבה.
בחנות מוכרים הגברים העוברים שיקום מוצרים של הגן
הבוטני ומוצרים נוספים ,תוך ליווי צמוד ,של אנשי "שף
יתיב" .העבודה בחנות מעניקה למשתתפי התוכנית
הזדמנות של ממש להשתלב בחברה ובחיי היומיום.
התקווה כי לאחר תקופה קצרה של עבודה בחנות ,יוכלו
המשתתפים בתוכנית למצוא תעסוקה קבועה בשוק
העבודה.

צוות הגן בפורים

ברכות לקייטי אלטון ,המילגאית שביקרה בגן שנה צוות הגן

שעברה מטעם אגודת הידידים באנגליה .היא מצטרפת
לבית המלוכה הבריטי כחלק מצוות הגינון בארמון
ווינדזור ,בית סוף השבוע המועדפת על המלכה .עם
חזרתה מישראל ,קייטי התקבלה לעבודה בגן הארמון
סיסינגהרסט שבדרום אנגליה .עוד ,הגיעה לאוזנינו שריאן
גוילו (מילגאי ל )2010-11-התמנה למנהל המשתלה בגן
הבוטני המלכותי בירדן .ריאן כותב לנו" :הזמן שהעברתי
בירושלים הכשיר אותי באופן מלא לתפקיד ,ואני מודה
לגן הבוטני ולאגודת הידידים על ההזדמנות .שהותי בגן
בהחלט סללה את הדרך לקבלתי לתפקיד הנוכחי ,אשר
ללא ספק יהיה נקודת ציון מכרעת בקריירה שלי

צוות הגן וחברי אגודת הידידים נפרד מעוזר האוצרות
עפרי בר .עופרי עשה עבודה נפלאה בגן תוך מחויבות
אישית ורגשית לגן .היה אהוד ומקובל על כל הסובבים
אותו .אנו מאחלים לו הצלחה בהמשך דרכו .במקביל
מקבלים בברכה את תום פוגל ,אשר החליף אותו
בתפקידיו .תום למד בוטניקה ואקולוגיה בפקולטה
לחקלאות של האוניברסיטה העברית ,ועבד עד לאחרונה
עם הגר לשנר בעשבייה של האוניברסיטה.

החנות בכניסה לגן הבוטני
מציעה מוצרים ייחודים של אגודת ידידי הגן הבוטני
ואביזרים נלווים נוספים .היא משמשת כקופה ועמדת
מידע של הגן ,בה תוכלו למצוא את המידע הרלוונטי.
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מהמדען הראשי
ד"ר אורי פרגמן-ספיר

עוזרר

בדרך כלל ,אנו בוחרים בצמח פורח כצמח החודש.
הפעם ,בחרנו בעוזרר בשל הפירות היפים והטעימים שלו המעטרים את
העצים ממש בימים אלו.
העוזרר הוא סוג ממשפחת הוורדיים ובו כ 140-מינים הנפוצים בכדור הארץ הצפוני .אלה הם שיחים או עצים נשירים בעלי עלים
קטנים ומשוננים .הפריחה הלבנה מתרחשת באביב עם לבלוב העלים (בארץ באפריל) .לפרחים ריח חזק ולעיתים לא נעים.
הפירות קטנים וכדוריים .הם מתפתחים במרוצת הקיץ ומבשילים בסתיו  -אז הם אכילים .הפירות לרוב אדמדמים ומושכים
ציפורים המפיצות את הזרעים למרחקים .חלק מהפירות נופל מתחת לעץ ושם נאסף על ידי בעלי חיים אחרים כמו חזירים,
דובים ואפילו שועלים ואלה מפיצים את הזרעים שאינם נעכלים בקיבתם ,באזורי מחייתם.
העוזרר הוא עץ חזק ועמיד מאד .הוא מתחדש בענפים קוצניים וסבוכים ,גם לאחר כריתה .לאורך ההיסטוריה ,שימש העוזרר
כמזון לעניים ,אולם גם כגדר חיה ,להכנת כלי עבודה וכמובן גם לרפואה עממית .הזרעים משמשים להרחבת כלי דם ,לחיזוק
מערכת העיכול ולעוד מגוון חוליים והעלים עוזרים לחיזוק כללי והקלה על רעב .כמו כן משמשים עוזררים ככנות להרכבת
אגסים וחבושים.

עוזרר אדום בחלקת ים תיכון

בגן הבוטני אנו מגדלים עוזררים מזה עשרות שנים .זרעי
העוזרר קשים להנבטה ,אך למרות זאת הצלחנו לגדל מגוון
מינים השתולים בחלקות אסיה והים התיכון .הנה רשימה
חלקית של המינים ומיקומם :
עוזרר אדום Crataegus azarolus
צמח בר נדיר בצפון ישראל בעל פירות אדומים ומעט קמחיים.
מין זה נמצא בחלקת הים התיכון ,על השביל הראשי.
עוזרר סיני Crataegus sinaica
צמח בר נדיר מהחרמון ודרום סיני .עוזרר זה ,בעל פירות
אדומים ,ניתן למצא בין האלונים בחלקת אסיה ,אחרי תצוגת
גידולי הסהר הפורה.
העוזרר קטן-העלים Crataegus microphylla
מצוי גם הוא בקרבת מקום.
הוא נמצא בחלקת אסיה מעל לשביל הראשי.
עוזרר קוצני Crataegus aronia
עץ בר נפוץ עם פירות צהובים .הוא גדל כעץ מקומי בשטח
הגן עוד לפני הקמתו .הוא נמצא בחלקת הים התיכון ,בשביל
האדמוניות.
עוזרר פונטי Crataegus pontica
דומה לעוזרר קוצני .פירותיו הגדולים טעימים במיוחד.
הוא נמצא בשבילים העליונים בחלקת אסיה.
עוזרר סונגרי Crataegus songarica
בדומה לעוזרר קטן-העלים ,עוזרר זה בעלי פירות אדומים
קטנים .בגן ,הוא גדל בין עצי האלה בגבעה של יער ערבות
זגרוס.
עוזרר מחומש Crataegus pentagyna
מין מיוחד עם פירות שחורים הנמצא בשביליה העליונים של
חלקת אסיה ,מתחת לבנייני החווה החקלאית.
J.B. Phipps, Hawthorns and Medlars,Timber
Press, 2003
א .שמידע וד .דרום ,מדריך העצים והשיחים בישראל,
הוצאת כתר ,ירושלים.1998 ,

* ראו תמונות נוספות ואת מפת מיני העוזרר בגן בעמודים 6-7
באנגלית.
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עוזרר אדום
Crataegus azarolus
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ממנהלת המשתלה

אתגרים
בריבוי צמחים
מאיה אבוטבול
חידוש אוכלוסיות של צמחי בר והחזרתם אל
הטבע מהווה אתגר של ממש .מאיה אבוטבול,
מנהלת משתלת הריבוי בגן הבוטני ,מספרת על
המאמצים שהושקעו למען ריבוי מרוות החפים,
צמח שנכחד מנופי הבר בישראל.
בסתיו ובאביב ,אנו עסוקים במשתלה בזריעת זרעים ,כדי
להצמיח שתילים חדשים עבור החלקות השונות בגן.
לריבוי צמחים באמצעות זרעים יש יתרון חשוב בשל העובדה
שהוא מגדיל את השונות הגנטית באוכלוסייה .צמחים שהונבטו
מזרעים הם שונים מהוריהם ,וזה מזה ,בדיוק כפי שילדים
שונים בתכונותיהם מאמם ,אביהם ,אחיהם ואחיותיהם.
עם זאת ,קיימות שיטות ריבוי וגטטיבי (אל-מיני) שבאמצעותן
ניתן לרבות צמחים מסוימים בהצלחה רבה יותר ,למשל שיטת
היִיחּור – השרשת קטעי ענף ,גבעול ,עלה או שורש – וזאת
ניסינו הפעם ,במקרה של מרוות החפים – צמח שנכחד מנופי
הבר בישראל .הגן הבוטני מנסה לגדל את מרוות החפים,
לשמרה ,ובסופו של דבר להשיבה אל הטבע  -אתגר לא פשוט.
מרוות החפים היא צמח עשבוני ממשפחת השפתניים ,אשר
גדל לגובה של עד  50ס"מ ופורח באביב בוורוד-סגלגל .בעבר,
הוא צמח באתרים בודדים באזור ירושלים אך עם בניית כביש
ֶּבגין בשנת  ,1994הוא נכחד לחלוטין בארץ .למרבה המזל,
מדעני הגן הבוטני  :ד"ר מיכאל אבישי וד"ר אורי פרגמן-ספיר
ופרופ' אבי שמידע מן האוניברסיטה העברית בגבעת רם
– הספיקו לאסוף מספר צמחים וזרעים במדרון של שכונת
גבעת-מרדכי והעבירו אותם לגן .כיום ,מתקיימת בגן אוכלוסיה
יציבה יחסית של מרוות החפים במספר ערוגות .עם זאת,
לרּבות אותה ולהביא
אנחנו עדיין בוחנים את הדרך הכי יעילה ַ
אותה לבגרות.
וזאת יש לדעת :אחוזי הנביטה של מרווה זו הינם נמוכים
ביותר ,גם במשתלה וגם אצל הצמחים שכבר גדלו ונשתלו
בגן .מתוך כ 1,300-זרעים שזרענו במשתלה ,נבטו  17צמחים
בלבד! על מנת שנצליח לשמר את הצמחים בגן ,אנו מרבים
אותם במשתלה בעיקר ע"י השרשה של ייחורים ירוקים.

בחודש אוקטובר  ,2012נלקחו ע"י קייטי אלטון ,מילגאית
מטעם ידידי הגן באנגליה ,ייחורים עשבוניים של מרוות
החפים .הללו הושרשו תחת מערכת עירפול ושיעור ההצלחה
היה כמעט  !100%התקבלו מעל למאה שתילים! אבל זה רק
חלק מהסיפור:...
ראשית ,לא ניתן להשריש ייחורים בהצלחה הישר לאדמה
עקב חוסר אוורור .לכן ההשרשה מתבצעת על מצע מנותק
ומאוורר.
בנוסף ,קשה עד בלתי אפשרי לשחזר במשתלה את התנאים
שבטבע .בטבע ,נובטת מרוות החפים עם תחילת עונת
הגשמים בסתיו .במשך עונת הגשמים ועד תחילתו של הקיץ
הארוך והחם ,מפתחים הצמחים מערכת שורשים מעמיקה
דיה כדי להגיע למים המצויים בשכבות העמוקות והקרירות
יותר של הקרקע – זו תעודת ביטוח חיים לשתיל הצעיר!

חדשות טובות:
ארבעה מתוך שישה צמחי מרוות
החפים צומחים כעת בטבע ,בגן
הלאומי הקסטל ,ליד ירושלים.
הצמחים הועברו מהגן הבוטני לרשות
הטבע והגנים .אנו מקווים כי זו
רק ההתחלה ,וככל שנצבור ניסיון,
נוכל לשחזר חלק מאוכלוסיות הבר
שנעלמו.

במשתלה ,אנו מגדלים את הצמחים כאמור במצע מנותק
ומיוחד החל מחודש אוקטובר עם חלוף הסכנה לחמסין.
בחודש מרץ ,אנו מעבירים את הצמחים החוצה .אבל ,שלא
כמו עמיתיהם בטבע ,כמעט ואין להם זמן לפתח מערכת
שורשים חזקה שתאפשר להם להתמודד עם הקיץ ההולך
ומתקרב ,וחלק מהצמחים לא ישרדו.
לכן כגיבוי ,אנו שולחים חלק מהשתילים גם לגנים בוטניים
אחרים בארץ .חלק מהצמחים נשמרים במשתלה במהלך
האביב והקיץ עד לשתילתם בגן בעונת הסתיו .הקושי בשמירת
השתילים במשתלה בעונת הקיץ הוא במציאת האיזון בחיקוי
תנאי הטבע :אין גשמי קיץ ,אך הקרקע עדיין לחה במידה
כלשהיא.

מיה עם עציצים מחוץ למשתלה

לפיכך ,העתקנו חלק מן הצמחים לכלים עמוקים יותר והוצאנו
אותם אל מחוץ לחממה ,כאשר חלקם שרויים בצל חלקי
תחת השקיה מועטה ,ואחרים נמצאים בשמש אך עם השקיה
מסודרת .אנו רואים בעליל ,שהקבוצה השנייה שורדת יותר
יישׁתלו בגן בסתיו ,כשיהיו בני שנה.
טוב .צמחים אלה ַ
יחד עם ההצלחה בריבוי השתילים ושתילתם בגן ,השאיפה
היא להצליח יותר גם בריבוי מיני מזרעים לשם מגוון גנטי
והבטחת קיום אוכלוסיה יציבה יותר בגן .זהו אחד מהאתגרים
הנוספים העומדים בפנינו.

מרוות החפים
* להוראות מפורטות כיצד לרבות צמחים על ידי ייחורים ראה
עמוד .10
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ריבוי צמחים באמצעות ייחורים
מאיה אבוטבול
ישנן דרכים ושיטות מגוונות לריּבוי צמחים הן בטבע והן בידי
האדם – ולא בלבד באמצעות זרעים .השיטות מתאימות
לפי המינים השונים ואחת מהן היא ריבוי באמצעות ייחורים.
בכתבה זו ,נתמקד בייִחורים עשבוניים (ירוקים).

בזהירות ,הסירו את העלים התחתונים כדי למנוע המצאות
חומר אורגני מיותר בקרקע.

איסוף החומר הצמחי :רצוי בשעות הבוקר המוקדמות,
כשמשק המים של הצמח אינו בעקה .חיוני לשמור על
הייחורים לחים .במידה ולאחר איסוף החומר לא ניגשים מיד
למלאכה ניתן לשמור את החומר הצמחי בעיתון לח ,בתוך
שקית פלסטיק סגורה ,במקרר ,למשך עד יום אחד .ככל
שהייחור טרי יותר ,כך גדלים הסיכויים להצלחתו.
מהו חומר הריבוי המתאים למטרה זו :בוחרים גבעול
ירוק (עשבוני) וחיוני אך לא נפול או רך מידי .באמצעות מזמרה
נקייה וחדה ,חותכים את הגבעול ממש מעל לעין .חיתוך
בנקודה זו יעודד את מקטע הגבעול הנותר בצמח להתפתח
ולהתפצל.

בייחור שנלקח צריכות להיות לפחות  2עיניים .אורכו האידיאלי
של הייחור העשבוני הוא כ 4-5-ס"מ בהתאם למרחק שבין
העיניים .חותכים את הגבעול כחצי ס"מ מתחת לעין התחתונה,
חיתוך זה יעודד את מקטע הגבעול לפתח שרשים.
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האבקה
ד"ר אורי פרגמן-ספיר
בסוף אפריל ,נדהמו המבקרים בגן לראות קערות פלסטיק בכל צבעי הקשת פוזרות על פני שטח מישורי קטן בחלקת אסיה.

מהו ייחור עשבוני :קטע של ענף ירוק שיש עליו מספר
מֹוקדים של תאים
עלים ובחיקם עיניים ,ניצנים .ניצנים הם ְ
המסוגלים להתפתח לעלים או פרחים או שורשים ,כתלות
בתנאי אור ,טמפ› ,משך היום ,או חיתוך.
מתי מתאים להכין ייחורים עשבוניים :ייחורים בדרך
כלל חותכים באביב או בסתיו כתלות במוצא האקלימי ובמועד
הפריחה של הצמח .בעונת הצימוח והפריחה ,הצמח מקדיש
את מרבית האנרגיה להתפתחות האיברים שמעל פני הקרקע,
כמו למשל עלים ופרחים .לעידוד ההשרשה ,יש לחכות עד
לסיום הפריחה ,ואם ניתן ,להימנע מהחום העז של הקיץ.

מחקר בשטח

עציצים :מכיוון שהייחורים עדינים ביותר ורגישים למחלות,
יש לשטוף את העציץ בסבון ובמים או לטבול אותו בתמיסה
של אקונומיקה ומים ,ביחס של יחידה אחת אקונומיקה ל9-
יחידות מים.
מצע :כדי להבטיח אוורור נאות וכדי לצמצם את כמות החנקן
(המעודד צימוח מעל פני הקרקע ,במקום צימוח שורשים),
יש להשתמש בתערובת ביחס  1:1של פרלייט וכבול ,מבלי
להוסיף דשן( .תערובות שתילה קנויות מכילות לעיתים מעט
גרגירי דשן עם חנקן) .יש להוסיף את המצע לעציץ ,להשקות
היטב ,ולשטח את פני המצע כדי להבטיח פיזור אחיד של המים
בהמשך .יש ליצור גומה קטנה במצע ולהכניס את הייחור אל
תוך הגומה בעדינות .עם האצבעות ,יש לסגור בזהירות את
המצע מסביב לייחור .על  50-70%מהייחור להיות שתולים
מתחת לפני המצע ,כולל העין התחתונה.

לאחר בירור קצר ,התברר שהן פוזרו על ידי סטודנטים בקורס האבקה של האוניברסיטה העברית ,בהנחיה של פרופ' אבי
שמידע .מטרת הניסוי הייתה לראות אל איזה צבעים נמשכים חרקים שונים .היו חרקים שאינם מבקרים בפרחים ,כגון חגבים,
ואלה הגיעו באקראי לכל הצבעים ,אולם חיפושיות נמשכו יותר לקערה האדומה ואילו הדבורים – לצבעים אחרים .זה היה חלק
מהמבוא להבנת ההתנהגות של החרקים המאביקים והיחסים ההדוקים שלהם עם הפרחים .הקורס ארך שבוע שלם ובכל יום
הגיעו הסטודנטים לפנות בוקר ועקבו אחר פרחים וחרקים המאביקים אותם .כל זוג סטודנטים בחר לו צמח ושאלות לבדוק .בין
הדגּול (?)Lavandula stoechas
השאלות שנבדקו היו :מה חשיבותו של הדגל הסגול המופיע בראש התפרחת של האזוביון ַ
כמה זמן מבקרות הדבורים בפרחי שלהבית ? באילו שעות פעילֹות הדבורים בפרחי החוטמית ומהו ייצור הצוף של הפרח לאורך
שעות היום?
והסנסציה :הסטודנטים ספרו כ 14,000-פרחים על שיח אחד של עכנאי יפה-תפרחת ( )Echium callithyrsumכל כך הרבה
פרחים עם כל כך הרבה צוף המושך דבורים לצמח אחד בגן !
שמחנו מאד לראות שפרחי הגן אינם רק יפים לעין ,אלא משמשים גם ללימוד ומחקר אקדמי .פרופ' שמידע המשיך בחודש מאי
בתצפיות על שני צמחים נדירים אותם אנו מגדלים  -בוצין קיסריון ומישויה פעמונית .אנחנו סקרנים מאד לראות מה תהיינה

פרופ' אבי שמידע עם סטודנטים

מששתלתם את הייחור,
תוכלו ליצור סביבו מעין
חממה קטנה על ידי
הוספת כמה מקלות
וכיסוי המבנה בפלסטיק
שקוף ,אותו תקשרו
בתחתית כדי לקבע
אותו לעציץ .הורידו את
כיסוי הפלסטיק מדי
כמה ימים כדי לבדוק אם יש צורך להוסיף מים למצע ,ואז
החזירו את כיסוי הפלסטיק .שמרו את העציץ בצל ,שכן אור
השמש הורס את הורמון הצימוח הדרוש לנו .ניתן להוריד את
כיסוי הפלסטיק לחלוטין לאחר השרשת הייחור ,בדרך כלל
לאחר שישה עד שמונה שבועות.
כיצד ניתן לדעת שהייחור השריש? אל תעתיקו את הייחור
עד שאתם בטוחים שהוא השריש .צימוח של עלה חדש הוא
בדרך כלל סימן טוב להתפתחות שורשים .כדי לוודא זאת,
תוכלו להוציא את הצמח בעדינות מהעציץ ולבדוק אם יש לו
שורשים...בהצלחה!
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תגליות חדשות בגן

איקליפטוס לימוני

Corymbia citriodora

עפרי בר

לאחרונה סיימה המחלקה המדעית
פרויקט שנמשך ארבע שנים
שבמסגרתו נערך מיפוי עדכני של
הצמחייה בגן והוחלפו וגם נוספו
שלטים רבים של צמחים .מיפוי מסוג
זה נעשה כבר בעבר ,אך מעולם
לא כלל את הגן כולו .המיפוי נעשה
חלקה אחר חלקה ,כשבמהלכו
נדרשה עבודת זיהוי ואימות של
צמחים רבים ,תוך הסתמכות על
רישומים ומיפויים קודמים.
הפרויקט כלל הפעם אתגר נוסף – של עדכון שמות צמחים
ושמות משפחה ששונו בעקבות מחקרים חדשים המסתמכים
לראשונה על בדיקות גנטיות ולא רק על מאפיינים חיצוניים
של צמחים .כך ,למשל ,הופרדה קבוצה גדולה של מיני
איקליפטוסים לסוג חדש בשם קורימביה (.)Corymbia
אחד מהמינים הידועים בקבוצה זו אשר גדל גם בגן שלנו
הוא האיקליפטוס הלימוני ()Corymbia citriodora
ומעתה ,יש לקרוא לו קורימביה לימונית .להתפתחויות אלו
יש בסיסטמטיקה של עולם הצמחים עוד דוגמאות רבות
והן תמשכנה לספק תעסוקה ולגרום ללא מעט כאבי ראש
לבוטנאים וחובבי צמחים גם בעתיד.
כאשר רצינו להגדיר צמחים ללא רישום ,נזקקנו לעיתים
לחוות דעת נוספות של אנשי מקצוע חיצוניים .כך במקרה של
פרט בודד של עץ אדר ( )Mapleלא מזוהה שניטע בגבול של
חלקת אוסטרליה עם חלקת אמריקה .את שם המין של האדר
היה קשה להגדיר בגן ולכן שלחנו עלים ופירות לצוות בוטנאים
גרמניים שזיהו אותו כמכלוא בין שני מיני אדר ממוצא אירופאי.
שם המכלוא אדר xדיק (( )Acer x dieckiiסימן ה – xבשם
מצביע על היות הצמח מכלוא) .היות שבאותו זמן החלו לפתח
את חלקת התצוגה האוסטרלית ,ניצלנו הזדמנות זו להעתקת
העץ במבצע גנני מורכב למקום חלופי בחלקת אירופה.

בחלקת דרום-אפריקה ,נמצא פרט מעניין של שיטה סוככנית
 )Acacia tortilis(,שמוכרת לנו מאזורים מדבריים בארץ.
הפרט הגדל בגן הוא זן דרום אפריקני השונה מעט מהזן
המקומי ,והופתענו לראות שפרט זה הצליח לגדול ולעבור את
החורפים הקרים של ירושלים .שיטה מעניינת נוספת שמצאנו
שמה שיטת המולגה ( .)Acacia aneuraהיא טיפוסית
לאזורים יובשניים באוסטרליה .להבדיל ממיני שיטה אחרים
בעלי תפרחות כדוריות ,לשיטה זו תפרחות צהובות מאורכות.
עוד צמח ששמחנו לגלות בגן הוא איקליפטוס ססגוני
( .)Eucalyptus diversicolorעץ זה מתחרה עם מין אחר
של איקליפטוס על תואר העץ הפורח הגבוה בעולם .במקום
הולדתו בדרום-מערב אוסטרליה ,גובהו מגיע עד ל 70-מטר.
אצלנו מגיע הפרט הגבוה ל 15-מטר ,אך הוא רק בן  20שנה
– עוד חזון למועד!
למרות שפרויקט המיפוי הושלם באופן רשמי ,עדיין נותרה
עבודה של מחקר וזיהוי עצים ושיחים לא מזוהים .כמו כן ,אנו
מעוניינים להמשיך ולתעד צמחי בר ומינים רבים של פטריות
הגדלים בגן באופן ספונטני.
תודה לחברי צוות המחלקה שסייעו בפרויקט –
ד"ר מיכאל אבישי ,ד"ר אורי פרגמן-ספיר ,אלי בקר ומיי זידאן.
תודה למלגאים שתרמו את חלקם בזמן שהותם בגן – דוד
מנדלבאום ,טרוור ( ,)Trevor Seppingsפיטר ()Peter Feilen
 ,דייב ( , )Dave Daviesריאן  )Ryan) GuillouוטוביToby( .
 )Bullותודה מיוחדת למיכל ביין  ,שבזכות יכולת הבחנתה
תרמה במסגרת התנדבותה לזיהויים של צמחים רבים.
* בסוף חודש אוגוסט ,עפרי בר עזב את הגן אחרי חמש שנים
בתפקיד של רכז האוצרות והגן מבקש לאחל לו הצלחה
בהמשך הדרך .את עפרי החליף תום פוגל שהוא מעתה רכז
האוצרות החדש של הגן וגם לו נאחל בהצלחה רבה!

תוך כדי תהליך המיפוי ,גילינו מחדש צמחים אשר נשכחו
ללא שילוט ,למשל מין נדיר של עוזרר ( - )Hawthornעוזרר
ִסינַ י ( )Crataegus sinaicusהגדל בארץ רק במרומי החרמון
בצפון הגולן ובהרי סיני שבמצרים (ראה דף  ,)6או בדומה
לוורד בר אירופאי בעל עלים בריח תפוחים משכר בשם ורד
חלודי (.)Rosa rubiginosa
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מתנדבים

יהודית מרקוס

דף משפחה
עונת הסתיו בסיומה והחורף בפתח.
זו התקופה בה ציפורים רבות נודדות או
מתכוננות לנדידה ,לאזורים חמים יותר.
ציפורים אלה יזדקקו לכל המזון שיוכלו
למצוא כדי להתחזק במסע הארוך.

חנה כהן
אין איש בין עובדי הגן ומתנדביו שאינו מכיר ומזהה את יהודית
מרקוס ,הדמות הגבוהה והרזה שמתנדבת בגן ללא לאות.
יהודית מזוהה עם הגן ללא הפרד.
כיצד התחיל הרומן?
יהודית ניהלה את שרות הפיזיותרפיה בבית החולים הדסה
והתחילה דרכה בגן כמשתתפת בטיולים ובהרצאות בבית
חולים ולאחר מכן בקורס אינטנסיבי להכרת הגן .מאז נקשרה
נפשה בגן וצמחיו" .עוד במהלך עבודתי בהדסה ,התנדבתי
פעמיים בשבוע בגן ,בחממה הטרופית וכמדריכה בשטח" היא
מסבירה.

אין זה מקרי כנראה שפירותיהם של צמחים רבים מבשילים
ומאדימים בגוונים שונים בתקופה זו .ציפורים נמשכות לצבעים
אדום ,סגול ושחור ,ואוכלות בתאווה את הפירות המזינים
המוצעים להן .אך גם הצמחים מרוויחים מכך :הציפורים
יפיצו את הזרעים למרחקים ,באמצעות הלשלשת שלהן אשר
תשמש דשן מוכן!

יהודית מצלמת כבר שנים .צילומיה המרהיבים מעטרים את
מוצרי הגן השונים וצילומי הפרחים שלה מופיעים בעיתוני הגן
(איגרת לידיד ומבט מהגן) ובתערוכות .

המרכז הבינלאומי לחקר נדידת הציפורים בלטרון ,ליד
ירושלים ,ממיין ציפורים בהתאם לעונות בהן הן נמצאות
בישראל.

מהו עיקר עיסוקה בגן? היא עובדת בשטח ואוספת זרעים,
אך גולת הכותרת היא החנות .כן! יהודית ,בעזרת מתנדבים
נוספים ,היא זו שפיתחה המיזם הנפלא הזה שהתחילה נחמה
בן זאב .

 72מינים מתרבים בארץ
ומגדלים את גוזליהם
לפני הנדידה לאפריקה
בסתיו .הקוקייה נמנית
על מינים אלה.

כל זה התחיל בהכנת גלויות והורחב למגנטים מעוצבים,
סימניות ,פאזלים ,כובעים וכדומה .כל זה במשרד הקטן של
אגודת הידידים .מי שעזר ועוזר לפתח את משכן החנות היה
אורן ,מנכ"ל הגן ,שהקים אוהל שהשתכלל לביתן קטן .כיום
עומדת חנות מכובדת ועוד היד נטויה בנושא .אחד מההישגים
החשובים ביותר היה לקבל מהאוניברסיטה רשות להשתמש
בציוריה של רות קופל לעיטור מוצרי הגן.

אדום החזה הוא אחד
מ 94-מינים המתרבים
בעיקר באירופה ,אך
המבקרים בישראל
בתקופה שבין הסתיו
ותחילת האביב.

בהקשר זה ,אומרת יהודית" :הדרך הייתה ארוכה ומתישה ,אך
זו הייתה פריצת דרך ענקית בשדרוג החנות .כיום ,רוב מוצרי
החנות מעוטרים בציוריה המרהיבים של רות קופל ולכן הם
מוצרים ייחודיים המתאימים לגן בוטני".

החומרים:
חוט תפירה או חוט מתכת
אצטרובל יבש שקשקשיו פתוחים
קמח רגיל
שמן (כמו שמן חמניות או קנולה ,אך לא שמן זית)
זרעים כמו בוטנים טחונים ,זרעי חמנייה מקולפים ,סומסום
וכו'
הוראות:
ערבבו את המרכיבים כך שתיווצר עיסה סמיכה .דחסו את
העיסה בין קשקשי האצטרובל .השתמשו בחוט או בחוט
המתכת כדי לתלות את האצטרובל המכוסה בזרעים על
ענף ,מסגרת חלון או מרפסת .כדי לראות תמונות המסבירות
איך לעשות זאת ,ועבור מידע נוסף ותמונות של ציפורים ,בקרו
באתר.www.yardbirds.co.il :

 121מינים ,וביניהם
החסידה ,חולפים בשמי
הארץ בסתיו ובאביב.

בין  91המינים החיים
בישראל כל השנה,
הנפוצים ביותר כוללים את
הצופית הבוהקת ,השחרור
והבולבול צהוב-השת.

למה לא לנסות למשוך כמה מהחברים המכונפים הללו לחלון
או למרפסת שלכם ,באמצעות מתקן להאכלת ציפורים? להלן
הוראות הכנה ותמונות של כמה ממיני הציפורים הנפוצות להן
תוכלו לצפות!

כולנו מודים לך ,יהודית ,על תרומתך הבלתי נלאית לגן
ולאגודת הידידים .מרצך הבלתי נדלה ושפע רעיונותיך מכוונים
כל העת לקידום החנות וחידוש מוצריה ,מבלי לזנוח את יתר
העיסוקים.

ראו צילומים נוספים של ציפורים בעמוד  15באנגלית
אדום-החזה

דוחל שחור-גרון

European Robin

European Stonechat

קיכלי השחרור נקבה
Female blackbird

יישר כוח!
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זרעי לוטוס למכירה

גנים סיניים
חזון לגינה סינית הוא חלק מתוכניות
ארוכת-הטווח של הגן הבוטני.
סו סורקיס ביקרה בגינות הקלסיות
של שנגחאי והעיר הסמוכה סוג'ואו.
גן אומן הרשתות בסוג'ואו

The Master of the Nets Garden, Suzhou

הגנים הקלאסיים מוקפי החומה של סוג'ואו נפרסים על תקופה
של כמעט אלף שנים ,מהמאה ה 11-ועד למאה ה .19-הגנים
משלבים טבע ,אמנות ,אידיאלים ורעיונות בגרסאות מיניאטוריות
וליריות של הטבע הרחב.
כל קומפוזיציה מתוכננת בקפידה ובעידון ומבטאת את ההרמוניה
של האדם והטבע .הרמוניה זו מתבטאת בהצבת בריכות ,סלעים,
עצים ושיחים לצד אולמות וביתנים ,שמקבלים כל אחד שם
ייחודי למטרתו" :אולם הניחוח הנושב"" ,הסטודיו לצפייה באורנים
ולהערכת ציורים" ו"בריכת הענן הוורוד" ,אלה הם דוגמאות
לשמות .שבילים מקורים ,גשרים ומשעולים מזוגזגים (המרחיקים
רוחות רעות ,שלפי אמונה מקובלת מתהלכות בקווים ישרים)
מאחדים הכול למכלול קסום.

עלי לוטוס כמעטפת לבשר

האלמנטים של הגינה הסינית הקלאסית משקפים את
אלה של הציור הסיני ,וכמו מגילה מצוירת ,גם הגינה נגלית
לאיטה ,כך שהמבקר מופתע תמיד .הטופוגרפיה עולה
ויורדת (בין השאר הודות לגבעות מלאכותיות) .הקווים אינם
סדירים ,השבילים והמשעולים מתפתלים ומשתרגים .אור
וצל משחקים זה עם זה במסורת ההפכים  -יין-יאנג .נופים
מופיעים לפתע ,דרך חלון מסורג או מבעד לשער בצורת סהר.
בעולמות מיניאטוריים ושלווים אלה ,המנותקים משאון העיר
שבחוץ ,ההרים מיוצגים על ידי סלעים ,ואגמים על ידי בריכות
משקפות .בהשוואה לגנים מערביים ,הצמחים כאן ממלאים
תפקיד משני בלבד ,ומוסיפים ערך סימבולי ,כשריחותיהם
וצבעיהם מציינים את חלוף העונות.
תשעה מגני סוג'ואו מוכרים כאתרי מורשת עולמית של
אונסק"ו.

הגן המשתהה בסוג'ואו
The Lingering Garden, Suzhou

גן המנהלן הענו בסוג'ואו

The Humble Administrator’s Garden, Suzhou

פרח הלוטוס הקדוש – Nelumbo nucifera
הוא אלמנט נפוץ בגן הסיני הקלאסי .הצמח
עולה ממעמקי המים הבוציים ומפיק פרחים
"טהורים" ,המגיעים גבוה מעל לפני המים.
מזה זמן רב שלפרח זה ערך סמלי רב בדתות
אסיאתיות כמו הבודהיזם.

בסין ,הלוטוס הקדוש משמש למגוון מטרות
קולינריות; זרעיו נאכלים חיים או מבושלים
בסירופ כחטיף ,ניתן להוסיף אותם למרק או
לייבש ולרסק אותם עבור מאפים כמו עוגות
ירח ,הנאכלות במהלך פסטיבל אמצע הסתיו.
השנה התקיים פסטיבל זה ב 19-לספטמבר.
השורשים נפרסים ומבושלים בדרכים שונות,
בזמן שהעלים משמשים למטרה דומה לזו
של עלי הגפן באגן הים התיכון – הם משמשים
לעטיפת אורז ובשר .למידע נוסף על צמח
זה ,ראו את גיליון יולי – ספטמבר  2013של
המגזין נוף לגן.
סלעים מיוחדים בגן "יו" בשנגחאי

Yu Ling Long Jade Stone Peak, Yu Garden, Shangai
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ראו תמונות נוספות בעמודים  16-17באנגלית.
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פעילויות בגן
אוקטובר

 1.10יום ג' 15:00
 7.10יום ב' 14:30
 8.10יום ג' 15:00
 9.10יום ד' 17:30
 15.10יום ג' 15:00
 22.10יום ג' 15:00
 26.10יום ש' 07:00

סיור רגלי
סיור בוטני
סיור רגלי
קפה מועדון
סיור רגלי
סיור רגלי
מועדון המטיילים

אוקטובר-דצמבר

חקלאות קדומה ואלונים מצלים בחלקת מערב אסיה
הסתיו
פריחה ופירות באירופה וצפון אמריקה
"עתידנות" מרצה יאיר גלעדי
הגן הבוטני בין קיץ לסתו
פרחי הסתיו בחלקת ים-תיכון ודרום אפריקה
רמת הגולן – רוג'ום אל הירי ופריחת סתיו/

מדריכה הגר לשנר ( 5ק"מ הליכה בדרך נוחה ומישורית)

 29.10יום ג'  15:00סיור רגלי

סיור לממלכת האיקליפטוס

קורסים

אוקטובר-דצמבר 2013

רשימת הקורסים לפי מועדי פתיחה
* ייתכנו שינויים

אוקטובר 2013

גננות סוג  2ימי שני 15:30-08:30

קורס בפיקוח התמ"ת ,מיועד לגננים בעלי תעודת גנן סוג  1עם ותק של שנתיים
או לגננים בעלי ותק מוכח של  5שנים.

צמחי מרפא – שנה א' ימי שני 19:30-16:00
קורס מקיף – מיועד למתעניינים חסרי ידע מוקדם ,או בעלי ידע בסיסי המעוניינים להרחיב ידיעותיהם.

צמחי מרפא – שנה ב' ימי רביעי 16:00-13:00
סתיו בחלקת דרום-אפריקה
ים המלח וסביבותיו מרצים בני בגין והגר לשנר
פריחת גיאופיטים
"רשמים מאריזונה וקליפורניה"/

12.11
19.11
25.11

יום ג'  15:00סיור רגלי
יום ד'  15:00סיור רגלי
יום ב'  8:00מועדון המטיילים הרי ירושלים – פריחת סתיו בנחל קטלב/
מרצה הגר לשנר (הליכה בירידה – לא קל)
גן צמחי המרפא וחלקת מערב אסיה
יום ג'  15:00סיור רגלי

5.12

יום ה'  8:00מועדון המטיילים כרכום ארץ-ישראלי בפסגות השומרון ועוד ראשוני
חורף ואחרוני סתיו מרצים עפרה פרידמן והגר לשנר
נביטה ולבלוב
יום ב'  14:30סיור בוטני
תחילת חורף בגן
יום ג'  15:00סיור רגלי
"ארמניה  "2013מרצה הגר לשנר
יום ד'  16:00קפה מועדון
חתך רוחב בגן :מהאיים הקנריים לארזי הלבנון
יום ג'  15:00סיור רגלי
שביל התנ"ך-מדבר וארץ נושבת מרצה ידידיה ירושלמי
יום ג'  15:00סיור רגלי
צמחי בצל ופקעת בחלקת הים-התיכון
יום ג'  15:00סיור רגלי

נובמבר

5.11
5.11
6.11
6.11

יום ג'  15:00סיור רגלי
יום ג'  08:00מועדון המטיילים
יום ד'  14:30סיור בוטני
יום ד'  16:00קפה מועדון

26.11

מרצים ד"ר אורי פרגמן ספיר ואלי בקר
החלמונית הגדולה וצבעי הסתיו

סיור ברוסית – צבעי שלכת וחלמוניות מרצה מוסיה וינגר

קורס מקיף – מיועד למסיימי שנה א' ולמעוניינים להרחיב את ידיעותיהם.

חדש! תלמוד הצמחים – רפואה במטבח ימי חמישי 19:30-17:00
סוד מרפא התבלינים – מסע בשדות צמחי התבלין והמרפא במקרא ,בתלמוד ,בקבלה ובחסידות.

שזירת פרחים למתחילים – ערב ימי רביעי 20:15-18:45
בקורס ילמדו המשתתפים שזירה בפרחים מעטים ,שזירה למרכז השולחן,
התאמת צבעים והתאמת השזירה למקום.

הגינה הביתית ימי שלישי 17:00-13:00
קורס ייחודי ,לאוהבי צמחים המעוניינים להקים או לטפח גינות ומרפסות

בונסאי ימי שלישי 20:00-18:00
פיסול צמחים בארבע מימדים -המשתתפים יכירו נקודת מפגש ייחודית בין גינון ,פיסול ואסתטיקה.

ריבוי ושתלנות ימי חמישי  4( 15:30-09:00מפגשים אחת לחודש)

דצמבר

ריבוי וגידול צמחי נוי  -עבודה מעשית  -מיועד לגננים ,עובדי משתלה ולחובבים.

9.12
10.12
11.12
17.12
24.12
31.12

נובמבר 2013

גננות סוג  1ימי רביעי 15:30-08:30
קורס גינון בסיסי ומקיף! מיועד לגננים בעלי ניסיון מוכח של שנה בגננות נוי ולחובבים שישלימו ניסיון מעשי.

הכרת צמחי בר בישראל – ימי ראשון 17:00-13:00
אוהבים לטייל? רוצים להכיר את צמחי הבר? – זהו הקורס בשבילכם .הכרת צמחי הבר בארץ והקניית מיומנות
להגדרתם והכרת נופי הצומח של ישראל .בשיתוף עשביית האוניברסיטה העברית.

סחלבים למתחילים בימי שני 19:00-17:00
הסיורים יוצאים ממרכז המבקרים אלא אם מצוין אחרת | הסיורים הרגליים בהדרכת ידידי הגן או מחלקת החינוך
(משך סיור כ-שעה וחצי) | סיורים בוטניים בהדרכת ד"ר אורי פרגמן-ספיר וד"ר מיכאל אבישי ,כוללים סיור והרצאה
(כשעה) .טלפון לבירורים :אילנה 02-6480049 :ליאורה -02 6794012
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מבוא להכרת סחלבים ובגידולם .הקורס כולל שיעורים וסדנאות .בשיתוף עם משתלת סחלבים בשרון.
לפרטים והרשמה:
טלפקס קורסים 073-2438942 :מזכירות להודעותatad@botanic.co.il | 02-6794012/3 :
 * www.botanic.co.ilייתכנו שינויים
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פרויקט ה – Green Team-קריית יובל
מכשירים את פעילי הסביבה של המחר

מאת :סו סורקיס

פרויקט ה Green Team-הינו אחד
מ 12-תוכניות קהילתיות אותן מפעיל
הגן הבוטני תחת הכותרת "צמחים
מגדלים אנשים" זהו אחד התחומים
בהם הגן מוביל ומפתח.
בכתבי העת העתידיים ,נמשיך ונדווח על הפרויקטים הנוספים.
ולפרויקט הנוכחי  -מה משותף לתפוח אדמה וכישורי
מנהיגות? מה הקשר בין בקשה שנצטלם עם כלבו של אחר,
והקמת גינה קהילתית?
די הרבה ,אם תשאלו את אסף גרנות ,מתאם פרויקט
ה Green Team-המהפכני של הגן הבוטני .מחזור ניסיוני של
הפרויקט הושק בשנה שעברה כדי להכשיר בני נוער להיות
פעילי סביבה בשכונותיהם.
"כל תלמיד קיבל תפוח אדמה ואתגר" ,אסף מסביר" .היה
עליהם לדפוק על דלתות בתים ולשכנע את הדיירים להחליף
את תפוח האדמה בממתקים  ...כאשר חזרו ,לקחנו את
הממתקים באופן זמני .שוחחנו על משל המערה של אפלטון,
ועל משמעותה בכל הקשור למציאת משמעות אמיתית .לאחר
מכן ,חזרנו לדוגמת תפוח האדמה ושוחחנו על החשיבות של
העבודה אותה עמדנו להתחיל בקהילה  -התהליך או התוצר
הסופי"
הפקת ערך ולמידה מהתהליך ,ולא רק מהתוצאה הסופית,
היא רק אחד מאין ספור השיעורים שלמדו עשרים בני נוער
מכיתה י'.
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תלמידי התיכון הישראלי למדעים ולאמנויות אשר לקחו חלק
בפרויקט בשנה הקודמת ,ממשיכים בפרויקטים קהילתיים
גם השנה .אליהם הצטרפה קבוצה חדשה מתיכון בויאר ,וכן
קבוצה מתיכון סליגסברג ממזרח תלפיות .זאת במסגרת
שילוב ה Green Team-במסלול חדש ללימודי סביבה.
ההשתתפות בפעילות ה Green Team -עונה לקריטריונים
של "מחויבות אישית" ,תוכנית של משרד החינוך לפיה נדרשים
כל תלמידי כיתה י' בארץ לבצע  60שעות פעילות קהילתית
מעבר לשעות הלימודים.

בנוסף לתרגיל החלפת תפוחי אדמה ,פנו בני הנוער לעוברים-
ושבים בבקשות שונות ,לדוגמה להצטלם עם כלביהם וזאת על
מנת לתרגל מפגשים עם תושבי השכונה והכרתם .התלמידים
התמודדו עם מגוון נושאים חברתיים; ממחירה של תרבות
הצריכה ועד לשיטות של הכנת קומפוסט ביתי .אז ,הפשילו
התלמידים שרווליהם והחלו להקים ולתחזק גינות קהילתיות.
הם למדו שעבודה בקהילה טומנת בחובה אתגרים ותסכולים,
אך גם סיפוק רב.

"הדרישה לביצוע פעילות קהילתית מעולה ברמת העיקרון",
אומר אסף" .אם זאת ,לא ניתן מספיק מימון ממשלתי ואין
הכנה ,ליווי ופיקוח כמו שצריך .לכן תכנית המחויבות האישית
לא מצליחה פעמים רבות לעמוד ביעדיה .השנה אנו נכנסים
לדבר עם תלמידי כיתות ט' כדי להכין ולעודד את התלמידים
למחויבות אישית של ממש עם הגיעם לכיתה י' .קיים פוטנציאל
עצום בחיבור הצעירים לקהילות בהן הם חיים .חיבור זה יחזק
את הערכתם העצמית ויעודד אותם לקחת חלק בתהליכי
שינוי משמעותיים בסביבתם בשלב הראשון ,ובהמשך דרכם
בעתיד".

בשכונת קריית היובל בדרום-מערב ירושלים מתגוררים
כ 25,000-תושבים .חלק מאוכלוסיה זו נמנה על האוכלוסייה
הענייה ביותר בירושלים.
החברים ב Green Team-הינם ברובם תלמידים מהתיכון
לאמנויות ומדעים ומתיכון בויאר .הם החלו את הפרויקט
בצבירת רקע על השכונה ועל נושאים סביבתיים .ביקרו בגן
הבוטני שלוש פעמים :לקחו חלק במשחק בנושא צמחים
המתבסס על תוכנית הטלוויזיה הפופולארית "המרוץ למיליון".
כמו כן השתתפו התלמידים בהרצאה בנושא "גידול בר-
קיימא" .ועזרו בפיתוח והכנת חומרים לקמפיין הבחירות של
העצים ,אשר התנהל בגן במקביל לבחירות הארציות בינואר.
במחצית הראשונה של השנה בחרו הצעירים חמישה
פרויקטים קהילתיים מתוך רשימה ארוכה של אפשרויות
שהכינו:

* תוכנית ה Green Team-מומנת על ידי הגן הבוטני,בסיוע
תרומה פרטית.

מגנט למקרר מעוצב עבור תושבי השכונה

התקנת גג אקולוגי על בית אבות ,כשלב ראשון בפרויקט
המשלב גמלאים
עבודה עם תושבים להקמת שתי גינות קהילתיות
שיפוץ חדרי מדרגות בשני אזורים נחשלים בקריית היובל
סקירת השימוש בפחי מחזור ברחוב מסוים והקמת אזור
לייצור קומפוסט
פיתוח חומרים להכשרת קבוצת תלמידי י"א לקידום
סובלנות וכבוד הדדי בקרב תלמידי כיתות ט' בבתי הספר.
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על שמן הזית
ונרות חנוכה
ד"ר מיכאל אבישי
אנשי עידן המחשבים אינם מעלים בדעתם ש"אור" הוא אחד
ממצרכי היסוד בחיי האדם .כיום ,תאורה בעזרת זרם החשמל
או בטריות היא מצרך רגיל ומובן מאליו אך זו בעצם תופעה
חדשה :במשך דורות רבים בתולדות האדם ,שימש שמן הזית
או דלקים אחרים לתאורה ,להאיר את לילות החורף הארוכים
או חשכת המערות ,או חדרי הבית .לכן ,אין זה מקרה כי נרות
השמן הם מהממצאים הארכיאולוגיים השכיחים והעתיקים
ביותר.
מהחורשים הפתוחים
ָ
מפתיעה לא פחות היא דרכו של הזית
של אפריקה הדרומית דרך הרי מרכז הסהרה אל האגן הים
התיכון שלפני עידני הקרח (לפני כמאה אלף שנים) אל שחר
מרכזי התרבות האנושית.
בפרק הזמן הנ"ל עבר השיח-העץ הקטן והלא מרשים הזה
מהפכה מעשה-ידי האדם  -שאין לה כמעט מקבילות :ממחקר
משקעים של גרגרי אבקה בבקעת הירדן – אנו לומדים היום
על מהלך ההיסטוריה של ארצנו :תקופות של כיבוש והרס היו
מלוות תמיד בירידה ניכרת בשיעור אבקת הזית מתוך כלל
מגוון האבקה שנמצאה ,בה שלטו האלונים והאורנים .זו עדות
לכך שהופעת גרגרי אבקת הזית ,עץ שאף הוא מואבק רוח,
היא חדשה :לפני כחמש עשרה אלף שנה היא עדין לא היתה
קיימת!
רק עם ראשית התרבות החקלאית ובעיקר פיתוח ענף גידול
הזית ,העץ הזה ,שמוצאו טרופי ,הגדל בר באפריקה והודו
(ולכן מיטיב לגדול בערבה ובנגב) – הפך לנושא האור מול
החושך! המבקר בגן יכול לראות את המהפך שעבר העץ
עד שהפך לסמל של תחום המחיה הים תיכוני :גודל הפירות,
צבעם ,מספרם וסידורם על ענפי העץ ואף הסירוגיות של
כמות היבול (המאפיינת אותו בדומה לאלונים ועצים מואבקי
רוח אחרים) הן מהתכונות התורשתיות של העץ.
עבודת ברירה קפדנית בידי דורות של חקלאים באגן הים
התיכון ולימוד שיטות הריבוי ,הגידול והדברת המזיקים הם
חלק מהסיפור המדהים הממתין למבקר בגן.
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Wild olives like the ones above
)(in the South Africa section
are smaller than the cultivated
ones pictured below.
פירות זית הבר הגדלים בחלקת דרום אפריקה
(כפי שניתן לראות בתמונה העליונה)
קטנים יותר מפירות הזית המתורבת (בתמונה התחתונה)

