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דבר היו״ר
חברים יקרים,
ראש השנה בפתח ואנו נפרדים לשלום משנת השמיטה .הגן הבוטני הקפיד לשמור על דיני שמיטה ,ואנו מודים
לרב רימון וצוותו על גינת השמיטה הנפלאה שהקימו אצלנו בגן ,ואשר לימדה אלפי ילדים ומבוגרים אודות
השמיטה וכיצד ניתן ללמוד ולגדול בהשראתה.
כעת ,אנו נושאים עינינו לשתילה ,צמיחה ,ולשנה של פריצת-דרך אמיתית בגן .הרשו לי לשתף ֶא ְת ֶכם בכמה
מהדברים שמחכים לכם בשנה הקרובה בגן:
השנה נזכה לחנוך את פרויקט הדגל שלנו ,שביל התגליות לילדים ,אין דבר המעשיר את עולמו של ילד ,כמו
דימיון וניסוי תוך כדי משחק חווייתי .מדובר בקונספט חדש לחלוטין – לא עוד יוגבלו ילדים למגרש משחקים
ָתחּום .אנו אומרים "בואו נתלכלך!" – ִׁש ְכחּו מהאייפד ומסכים אחרים!
שביל התגליות ,באורך של כמעט קילומטר שלם ,מזמין אתכם לצאת למסע ולחקור את סודותיו .אנו רוצים
להחזיר את הילדים לטבע ,ועיצובו של השביל מזמין התנסות ומשחק בשפע האוצרות של הטבע! היסודות
הטבעיים הם אבני הבניין של שביל התגליות – מים ,אדמה ,חול ואבנים ,שורשים ,ענפים ,פרחים ועצים – אבני
הבניין של עולמנו! בואו לשחק ,בואו לחלום ,בואו לעורר בנו השראה – זה המסר שאנו מעבירים לילדינו!!
אנו מקווים שהשנה נחנוך גם את חממת דבורסקי המחודשת ,שאנו מקווים שתהפוך עד מהרה להיות מרכז
מתקדם ללימודי השונות הביולוגית בצמחים.
לאחרונה אף השקנו את ה״האב״ ליזמות חברתית-סביבתית .מיזמים חברתיים רבים ועמותות ֶהזְ נֵ ק (סטארט-
אפ) ,הפועלים בשיתוף עם מגוון רחב של אוכלוסיות בירושלים ,יבססו את פעילותם דרך הגן בכל הקשור
לבניית תוכניות ,שיתופי פעולה ,אירועים ,ואזור עבודה .המיזם גם מאפשר לנו לקבל אל חיקנו ולתמוך בגידולי
החממה של החווה האורגנית קיימא – פרויקט חברתי לפיתוח אופי וכוח עבודה בירושלים ,והמשק החקלאי
הפעיל הראשון בעיר מזה שנות דור .בין אם באמצעות חבורות גרין טים ,של מאות בני נוער הלוקחים חלק
בפעילות שבועית להקניית הידע ,הכישורים והכלים הדרושים להקמת מיזמים סביבתיים בקהילה; או פרויקט
כישורים ,המתקיים בגן בשיתוף עמותת אלו"ט ובוחן דרכים חדשות לשילוב צעירים מתחת לגיל  21הסובלים
מאוטיזם קשה ,בחברה ובשוק העבודה ,על ידי עבודה עם צמחים .אלה רק חלק קטן מהפרויקטים שצמחו
מיוזמה זו.
בהמשך השנה ,נחנוך ונרחיב את המרכז החינוכי על שם סטלה ואלכסנדר מרגוליס – מרכז חינוכי חדיש
המשמר את אופיו ויופיו של המבנה הקיים ,אך מרחיב משמעותית את שימושיו.
בגן אנו מקבלים אנשים מכל התרבויות ,ומזמינים אותם להיפגש בסביבה יפה וירוקה .על כן ,הגן הוא מקום
מפגש למגוון ענק של פעילויות המעשירות את חייהם של כלל תושבי ירושלים והמבקרים בה .ישנם אנשים
כה רבים שהצטרפו אלינו בתמיכה בפעילויות השונות המתקיימות בגן!
לכל אחד ואחד מתומכינו – אני מודה מקרב לב .אתם חלק בלתי נפרד מההצלחה האדירה המתהווה של הגן
הבוטני!
אני מודה לאורן בן-יוסף ולכל צוות הגן על עבודתם האדירה בהגשמת שפע הפעילות של הגן.
אנו מזמינים אתכם לבוא ולבקר ,ליהנות מהגן ,להצטרף לעשייה ולסיפור ההצלחה וההתחדשות שלנו!

אלן ברקלי
יו"ר הוועד המנהל
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פעילויות בגן

עורכות :רות פרלמן ,שרה אדר
עריכה מדעית :ד"ר אורי פרגמן-ספיר
חברי מערכת :שרה אדר ,חנה כהן ,נחמה פרסטר ,רות פרלמן ,אודליה ארושס ,ד"ר אורי פרגמן-ספיר
צילומים :יהודית מרקוס ,אורי פרגמן-ספיר ומאור אלרון
תרגום :עפר גרינולד ,שירותי תרגום
עיצוב גרפי :קרן שפירא-בוזגלו
הדפסה :דפוס שמשון
כתובת :זלמן שניאור  ,1שכונת ניות ,ירושלים
כתובת למשלוח מכתבים :הגן הבוטני האוניברסיטאי ,קריית האוניברסיטה ,גבעת רם ,ירושלים 91904
טל 02-6794012 :פקס02-6793941 :
מחלקת הזמנות | 073-2438914 :פקסjbotanic@botanic.co.il | 02-6793941 :
שעות פתיחה של הגן (שעון קיץ):
09:00-19:00
ימים א-ה:
09:00-17:00
שישי/ערב חג:
09:00-18:00
חג /שבת :
שעות פתיחה של הגן (שעון חורף):
09:00-17:00
ימים א-ה:
09:00-15:00
שישי/ערב חג:
09:00-17:00
חג /שבת :
למעט ימים של אירועים מיוחדים  -לפרטים יש להתעדכן במזכירות הגן או באתר האינטרנט www.botanic.co.il
תמונת השער :רימון מצוי מציע את זרעיו לציפורים בגן הבוטני
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בסיוע:
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חדשות הגן ...חדשות הגן ...חדשות הגן...
בחודש יוני הסתיים מיזם לשימור צמחים
נדירים של הגן עם ״ישיבת שעלבים״ ,בהנחייתו
של ד״ר אורי פרגמן-ספיר .התלמידים קיבלו מהגן
ייחורים ּוזרעים של צמחים בסכנת הכחדה ,אותם
גידלו בשנת השמיטה בחממה ,במצע מנותק.
בסוף השנה ,הם יעבירו את הצמחים אל הגן ,בו הם
יישתלו להמשך התפתחותם בקרקע .חלקם נעביר
לגנים נוספים וחלק אף נחזיר לטבע.
לסיום המיזם ,הגיעו התלמידים ומורי הישיבה לסיור
בגן ,בו הם שמעו עוד פרטים על הגן ועל עבודת
השימור שלו .אנו מקווים שמיזם זה יהיה בבחינת
סנונית ראשונה ושהוא יימשך עם ישיבה זו ועם
מוסדות נוספים בשנים הבאות.

רועי צרויה ,בן 13

פרויקט המחקר ״שורשים בירושלים״ בשיתוף
עם תכנית ׳קיימות בשנת שמיטה׳ של מינהל
החינוך בעיריית ירושלים ,הסתיים בחודש יוני
האחרון .בפרויקט לקחו חלק תלמידי כיתות ד׳
עד ו׳ משמונה בתי-ספר ברחבי העיר .התלמידים
הקימו ״חוות חלון״ לגידול ירקות אשר הוצבו
בכיתות ,וערכו תצפיות ומדידות סביב שאלות
חקר מגוונות .תלמידי התכנית למדו על חקלאות
עירונית חסכונית במשאבים ,ולקחו חלק בפעילויות
העשרה בנושאי בוטניקה ושמיטה .בסיום הפרויקט
הוצגו עבודות החקר של התלמידים במסגרת שבוע
החינוך העירוני שהתקיים במוזיאון ישראל.

במסגרת אותה סדרת אירועים נחנכו שני
ספסלים אקולוגיים – אחד אצלנו בגן באזור
החווה החקלאית ואחד במרכז הקהילתי היהודי
בצפון לונדון .תודה לאיתי ,אלי וילדי גרין-טים ,שבנו
רות ארזי ,בת  10את הספסל אצלנו ולקבוצת אנייה על העיצוב.

ספסל אקולוגי
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בשנת הלימודים החולפת נערך בגן מיזם הכנה
לבגרות בשתלנות וגינון ,בו לקחו חלק 13
תלמידי כיתה י״א מבית הספר אפאק בצור-באהר.
התלמידים עברו הכשרה של חמישה מפגשים
בגן בהדרכת הדס חכם מהחווה החקלאית ,בהם
למדו תכנון גינות ,שיטות ריבוי ,היכרות עם מבנה
הצמח ועוד .כל התלמידים עברו את בחינת הבגרות
בהצטיינות.

פרויקט ״קהילת הגן״ נכנס לשנתו השלישית.
הפרויקט הוא מעין מועדון פעיל לאוכלוסייה
מבוגרת ,בו לוקחים חלק כ 50-חברים .המועדון
מקיים שני ימי פעילות שבועיים הכוללים התעמלות
בגן ,הרצאות וסיורים בנושאי בוטניקה וסביבה,
והתנדבות בגינות קהילתיות ובבתי-אבות בעיר.
הפרויקט נערך בשיתוף החברה להגנת הטבע,
מחלקת אש״ל של הג׳וינט והמחלקה לגיל השלישי
של עיריית ירושלים.

ישי דמארי ,בן 16

תערוכת הגמר של תחרות הצילום לילדים
ונוער  -״עדשה לגן״ נערכה בגן.
מזל טוב לרות ארזי בת  10מירושלים,
רועי צרויה בן  13ממיתר וישי דמארי בן  16מניר
גלים ,שזכו במקומות הראשונים בקבוצת בני גילם.
התחרות נערכה בשיתוף עם ידידי הגן באנגליה
ו 16-מהצילומים שהשתתפו בתחרות מוצגים גם
בתערוכה של הידידים בלונדון ,במסגרת סדרת
אירועים במהלך הקיץ הקשורים בבוטניקה ,גינון
והגן הבוטני בירושלים.

ליקטה :מאור אלרון

פרויקט דומה אשר נערך בגן בשנה החולפת נקרא
״היתרון העירוני המדעי״ .זהו מיזם חדש
המשותף לשישה מוסדות בעיר :הגן הבוטני ,מרכז
נוער שוחר מדע של האוניברסיטה העברית ,התחנה
לחקר ציפורי ירושלים ,גן החיות התנ״כי ,מוזיאון
המדע ומרכז מעבדות בלמונטה של האוניברסיטה
העברית .תלמידי הפרויקט ביקרו בגן ,הקימו ״חוות
חלון״ בכיתות (ראו צילום) וערכו עבודות מחקר.
לסיום קיימו בתי הספר ירידים בהם הוצגו העבודות.

חוות חלון
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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

זמן זריעה
מאיה אבוטבול ,מנהלת משתלת הגן

הכנות לגינה החורפית

הסתיו הגיע ,שנת השמיטה מסתיימת וזה הזמן
להתארגן לזריעות הסתיו .דווקא בסתיו ,יש מגוון
רחב של צמחים חד-שנתיים וגם רב-שנתיים
לזריעה – ביניהם צמחי נוי ,ירקות ותבלינים.

שרה אדר
עכשיו ,כשמזג האוויר מאותת שינוי סתווי
– מתאים הזמן לזריעה ושתילה של צמחים
עונתיים פורחי חורף ואביב.

מתי בדיוק כדאי לזרוע בסתיו?
באקלים הים-תיכוני שלנו מתאפיין הסתיו באי-יציבות ונתון בין
י ְֵמי שרב ִלי ְֵמי גשם .לכן ,רצוי לזרוע ְּכ ֶׁשי ִֵמי החום הקיצוניים
מאחורינו ,בחודשים אוקטובר-נובמבר .זריעה מוקדמת יותר
בהחלט תצליח ,במידה ונקפיד להשקות בתדירות גבוהה
יותר בימים החמים ,על מנת לשמור על לחות הקרקע בבית
השורשים.

עבודות הכנה:
פינוי מקום לצמחים עונתיים ,כלומר :עקירת צמחים שסיימו
חייהם והתייבשו; קיטום פריחות נבולות והקצרת גבעולים
שרועים כגון גבעולי חרציות רב-שנתיות שסיימו פריחה
או מרווה קמחית או מיני פלרגון וכדומה; עקירת עשבים
(הטיפולים הנ"ל נוחים יותר לביצוע כשהאדמה לחה); פיזור
קומפוסט ועידור-תיחוח הקרקע.

אילו צמחים? בסתיו נזרע את הצמחים שמוצאם מאקלים
ים-תיכוני או ממוזג קר .לא נזרע זרעים שמקורם מאקלים
טרופי .צמחים ארץ-ישראליים רבים ,העומדים למכירה בחנות
הגן מתאימים לכך ,ביניהם  :פרג ,ציפורנית ,מרווה ,לוע-הארי,
אפון קיפח ופעמונית.

קניתם זרעים בחנות הגן?
סייעתם לנו להגן על צמחים בסכנת הכחדה,
ולהרחיב את השימוש בצמחי בר בגינון בארץ.

האם יש צורך בטיפול מקדים לזריעה?
מרבית הזרעים לא נזקקים לטיפול מקדים ונזרע אותם במגש
זריעה ,או ישירות בקרקע .מגש זריעה הוא כל כלי עם כמה
שיותר חורים לניקוז ,שעומקו  10-5ס״מ .ניתן להשתמש
לזריעה בכל תערובת שתילה הזמינה במשתלות .התערובת
צריכה להיות לחה למדי :לא רוויה במים ולא יבשה; נכסה את
הזרעים בשכבת תערובת שהיא לערך פי  2מגודלם .נניח את
מגש הזריעה בחוץ ,רצוי באזור עם הצללה קלה ונשקה לפי
הצורך כדי לשמור על הלחות בקרקע.
השריה  -בזרעים ממשפחת הקיטניות כגון תורמוס ההרים
ואפון קיפח ,כדאי לטפל כדי להבטיח את הנביטה ולהקדים
ֵיא ְכלּו על ידי
אותה .כך נקטין את הסיכוי שהזרעים/נבטים י ַ
בעלי-חיים ונקטין את הסיכון לפגיעה פטרייתית בהם .לזרעים
ממשפחה זו קליפה קשה ולכן השריה במים חמים (לא
רותחים) למשך כ 12-שעות תרכך את הקליפה .ניתן לראות
שהזרע התנפח עקב מעבר מים דרך הקליפה לזרע.
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זרעי תורמוס ההרים
רצוי להכין קודם את קרקע הגינה ,בין אם זורעים בה
ישירות ,ובין אם מעתיקים אליה את השתילים שהנבטנו :פינוי
פסולת וחומר גס כאבנים ,היפוך הקרקע לעומק של 40-30
ס"מ ,הוספת קומפוסט ודשן והצנעתם ,יישור הקרקע ,השקיה
להנבטת עשבייה–ועקירתה .יש לבצע הכנה זו כחודש-
חודשיים לפני הזריעה ,כמה שיותר סמוך למועד הזריעה.
במידה והקרקע משובשת בעשבים רב-שנתיים מבוססים,
תידרש הכנה יסודית יותר .על כך – במאמר אחר .זרעים של
צמחים ממשפחת הקטניתיים והפרגיים יביאו לתוצאות טובות
בזריעה ישירה .צמחים נוספים המתאימים לזריעה ישירה
בקרקע :ציפורנית ופעמונית הדורה .נזכיר כי ניתן לזרוע
ישירות גם באדניות.
בהנבטה במגש זריעה ,נבחין עם הנביטה של נבט בשני עלים
ראשונים הנקראים ְּפ ִסיגִ ים ,אחריהם יופיע עוד זוג עלים וזהו
בדרך כלל המועד המתאים להעתקתם ממגש הזריעה אל
הקרקע .נמשיך להשקות תוך שמירה על קרקע לחה ונעשב
במידת הצורך.
בהצלחה !

זריעה ישירות בשטח :זרעים גדולים אנו יכולים לזרוע ישירות
בגינה וטוב יהיה להתחיל כבר באוקטובר ,כדי שיספיקו לנבוט
ולהתפתח כשעדיין מזג האוויר חמים  .הכוונה לצמחים כגון
תורמוס ,כובע הנזיר ,טופח ריחני – אותו רצוי לזרוע בסמוך
לגדר ,או להכין לו מתקן לטיפוס.
בצלים ופקעות של צמחים פורחי חורף/אביב ,הם צמחים
יפהפיים לקישוט הגינה שטופת השמש או לשתילה בעציצים
ואדניות .כדאי לפנות למשתלות או חנויות ולקנות מגוון נדיב
מהם לשתילה.
(אם שמרנו בצלים ופקעות מאשתקד במחסן – זה הזמן
להוציא אותם ולהטמין אותם באדמת הגינה ,או במכלים
למיניהם).

עצות מועילות:
חשוב לקטום את האמיר ואת ניצני התפרחת (אם יש)
של שתילים שקנינו ,כדי שהצמח יסתעף וישקיע משאביו
בהצמחת שורשים ונוף .כך נקבל צמח קומפקטי ורב-
גבעולים אשר יגיע לפריחה שופעת כצמח מפותח.
בצלים ופקעות כדאי לשתול בחברותא 3-5 ,בקבוצה15-20 ,
ס״מ מרחק בין הבצלים/הפקעות הקטנים – כדי שפריחתם
תבלוט יותר בגינה .ניתן לגרום להנצה אחידה של הפקעות על
לה ְת ִּפ ָיחן.
ידי השרייתם במים למשך מספר שעות ,על מנת ַ
״שתילה בגלים״ ,במרווחיי זמן של שבוע 10/ימים ,יוצרת רצף
פריחה של אותם צמחים בהם יש לנו עניין מיוחד.
ולסיום – עוד טיפ :נעשה לנו הרגל :בתחתית גומת השתילה,
נוסיף מנת קומפוסט צנועה לשתיל– אם בגינה ואם במכלים
ובאדניות ,ונערבב עם הקרקע ,כמקדמה להשתרשות טובה
של השתיל.
שרה אדר – גננית ותיקה מקיבוץ חורשים ,עורכת-לשעבר
של ״גן ונוף״ ומתנדבת כ 20-שנה בגן הבוטני; חברת מערכת
״מבט מהגן״

צמחים עונתיים חד-שנתיים נשתלים בין ספטמבר לינואר.
המגוון גדול וְ גַ ֵּדל משנה לשנה ,ועלינו לבחור את הצמחים
המתאימים לכלים ולתנאים העומדים לרשותנו – גינת קרקע,
אדניות מוגבהות קבועות/ניידות ,עציצים ומכלים שונים,
שמש/צל חלקי.
את השתילה נבצע יום -יומיים אחרי השקיה ,בקרקע לחה.
נשקה כל שתיל בנפרד ונקפיד שלא ְלהתיז זרם מים ישירות
על השתיל אלא סביבו בעדינות .אחרי השקיה זו ,נשתמש
במערכת ההמטרה/טפטוף ,להשקיית כל הגינה .רצוי לחפות
את הקרקע בשכבה של חומר אורגני או טוף כדי לשמור על
הלחות.
פקעות של רקפת מצויה
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צמח חסכן במים יסתגל
או לא יסתגל?
המרווה הצחורה
שרה אד ֿר
המרווה הצחורה ( )Salvia Leucanthaהיא צמח רב-שנתי
עשבוני ,המגיע לגובה של מטר ויותר .גדל היטב בשמש מלאה
עד חצי צל ,וצנוע בצריכת מים אחרי התבססות.
מוצאה של המרווה הצחורה ממקסיקו ,והיא אחת המרוות
הוותיקות בגני הארץ.
למרווה זו גבעולים זקופים ,המכוסים שערות לבדיות לבנות;
העלים ארוכים וצרים .צידם העליון ירוק כהה וצידם התחתון
מכוסה אף הוא שערות לבנות (מכאן כנראה ,נגזר שמה) .
בניגוד לרוב המרוות בארץ ,התפרחות של המרווה הצחורה
מופיעות בסתיו ,ומתארכות עם הזמן .הפרחים ערוכים
בדורים .גביע הפרח סגול ואילו הפרח קטן ולבן ושניהם
מכוסים בשערות סגולות .השערות מעניקות לתפרחת מראה
יפה ומיוחד ,והמתבונן בהן ,מתרשם מאוד מן המראה הסגול
הקטיפתי ,הלוכד את עינו.
גבעולי הצמח מתעצים לקראת הפריחה ,שכן בסוף הקיץ,
מסתעפים מהם גבעולי התפרחות ,והפריחה המדהימה מהנה
את רואיה – ומענגת את קהל הצופיות – במשך חודשים!!
לאחר הפריחה ו/או התייבשות העלים ,רצוי לגזום את כל
הענפים עד פני הקרקע – הצמח יתחדש באביב מן הבסיס.
בחורף ,אפשר לפרק את גוש הצמח למספר שתילים ,ולשתול
אותם במקומות נוספים בגינה ,או להעניק לשכנים ...הצמח
לא מפונק ועמיד בתנאים קשים .כיום ישנם זנים הפורחים גם
באביב.
בגני חורשים ,קיבוצי ,הוא גדל משנת .1979

מרווה צחורה
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צמחי בר בגן הבוטני

רחל אורון
 האם יש צמחי בר בגן הבוטני?אני מודיעה בזאת לכל קורא נאמן שהגן מאוכלס בצמחי בר
בכל פינה ,ואנחנו שומרים עליהם מכל משמר .למה הכוונה???
מדובר כמובן בעצים ,שיחים ופרחים לא מכאן ,כאלה שמהווים
את צמחיית הבר של ארצות אחרות ואזורי אקלים אחרים ,ובגן
הבוטני אנחנו משתדלים לסגל אותם לאקלימה של ירושלים.
האם אנחנו מצליחים? הביקור שערכתי אצל האשוחית מספר
על דוגמה אחת מרבות.
אני סקרנית להכיר את עצי הבר שהבאנו מארצות רחוקות,
ושתלנו אותם בגן הבוטני בירושלים .איך הם מרגישים
אצלנו? כבר שוחחתי עם אלון אנגלי ,קזוארינה מאוסטרליה
וושינגטוניה מאמריקה .היום הלכתי לחלקת אירופה ,לפגוש
את עץ היער המפורסם האשוחית הגבוהה.
התהלכתי בחלקה ,מחפשת ומחפשת ...ראיתי הרבה עצים
ולרגליהם שלטים; היו שם טיליה נבובה ,אדר קטן-עלים,
ערמונית הסוסים ,אך לא מצאתי שום אשוחית .קראתי לה:
א-ש-ו-ח-י-ת...היכן את?!
פתאום שמעתי קול ענות חלושה:
 אני פה בערוגה ,לרגלי הטיליה ,בין פרחי המרגרטה ...,וכלגובהי מטר אחד...
 אני לא מעוניינת בצמחים חד-שנתיים ,היום הם פה ומחרהם אינם ,אמרו לי לכתוב על עץ.
 אבל אני לא חד-שנתי ,אני...(קוטעת אותה) – גם שיחים קטנים ובני שיח אני לא רוצה .אני
מחפשת עץ גדול ,ממש כמו אשוח של חג המולד.
תני לי להסביר :הסתכלי למטה ותראי עץ קטן ,ממש בונסאי.
זו אני .יש לי שלט ,כתוב שם :אשוחית גבוהה ,מספר אישי
 Picea abies 2001-3095אפילו בלטינית!
(אני מתעקשת) :אשוחית זה עץ גדול שמגיע לגובה של
חמישים מטר!
זה בגללכם ,רק בגללכם! במולדת שלי אני גבוהה ורחבה.
אבל הבאתם אותי הנה ואני גדלתי נכה וגמדית ...לא מתאים
לי פה !(מתייפחת) ,לא מתאים לי פה...
אבל לא התכוונו להזיק לך ,יש פה אי הבנה :נשאל את ד"ר
מיכאל אבישי ,הוא שתל אותך ,הוא יודע שאשוחית גבוהה
יכולה לסבול חום ,וששותלים אותה בכל העולם ,גם בארצות
חמות!
אני יודעת שלא התכוונתם .חשבתם ,קיוויתם ,שבעיר הקודש
ירושלים כל אחד ירגיש התרוממות רוח ויתרומם ויצמח ...אבל
הרוח זה לא הכל ,לפני הרוח יש חומר ,יש אדמה! הגיר הזה
פה ,ממש רעל! אני רוצה הביתה ,לאדמה הטובה והלחה שלי,
אדמה מלאת רקבובית וטחב ,מתגעגעת לשלגים ולרוחות

אשוחית גבוהה
החורף ,וביחוד (בכעס גדול) :בלי הקיץ הזה! .את יודעת בכלל
שבמולדת שלי אני יכולה לצמוח מטר שלם כל שנה???!
לא הצלחתי להתאקלםִ ...א ְקלּום זאת מילה מאוד יפה ,אבל
לא מתאימה לכל אחד .נדמה לי שאפילו אצלכם ,בני האדם,
זה ככה לפעמים ,שקורה ולא מצליחים להתאקלם .אבל לכם
יש ַרגְ ַלים! אתם יכולים ללכת למקום אחר ,ואני תקועה !!!.
אל תתייאשי ,אשוחית שלי ,אני אצפה יחד איתך לנס :את תראי
שתגדלי ,לאט לאט.
את מעודדת אותי ,אז אני אספר לך קצת על עצמי ועל
המשפחה שלי :אני שייכת למשפחת האורניים ,משפחה
גדולה ומפורסמת בכל העולם ,וגם עתיקה מאוד .שייכים
למשפחה שלי כל מיני האורן ,גם הארז ,וגם האשוח כמובן.
את רואה ,יש לי עלים מחטניים כמו לכולנו .אני שייכת להם,
אני כמותם!!!
אז ככה :אם ציפית למצוא פרחים ,אז תדעי לך שלנו ,למשפחת
האורניים ,אין פרחים בכלל! אין לנו פרחים ,ואין לנו פירות ,יש
רק זרעים .האבקנים שלנו יושבים בחיק קשקשים בלבד .ויש
לנו אצטרובלים בשביל הביציות .אנחנו פשוט קדומים ,היינו
כאן לפני שהמציאו את הפרחים הבזבזניים האלה שרואים
היום בכל חנויות הפרחים...
אני (שוב מתעקשת) :למדנו בשיר של נעמי שמר :״מן הפרח
בא הפרי״ ,ושהזרעים יושבים בתוך הפרי!
נֹוּב ִרים? אלה הזרעים שלנו שנוצרים מן הביציות
אכלת פעם ְצ ָ
המופרות שם ,בחיק קשקשי האצטרובלים ,ובלי פרחים! את
רואה שיש לנו זרעים?!
ובאשר אלי :האחים שלי ,עצי האשוחית הגבוהה ,אנחנו עצי יער
גבוהים וחזקים ,גדלים ביערות בכל רחבי אירופה ,מנורבגיה

אּורל ,יערות גדולים ורחבים ,אשר משמשים בהרבה
ועד הרי ַ
תעשיות עץ ,ולא רק כעצי קישוט לחג המולד ...אגב חג המולד:
את יודעת ,שעיריית אוסלו שולחת אותנו לכיכרות הראשיות
של לונדון ,ניו-יורק וְוושינגטון כמתנה לכבוד חג המולד?!.
ואני הקטנה פה ,נלחמת את מלחמת היחיד שלי זה ארבע-
עשרה שנה...
אגלה לך בסוד שכן כמו שאמרת ,קרה לי נס ,יש לי שמחה
פרטית גדולה ,רק שלי :יש לי השנה תריסר אצטרובלים עם
ביציות! איזה אושר! זה פיצוי על שנות הסבל! אתם ,הידידים,
מוזמנים לבקר אותי ולראות בעצמכם!.
ולסיום ,יש לי בקשה אחת מכם ,הידידים :תדאגו בבקשה
שיעשו גדר סביבי ,שלא יפגעו בטעות בי ובאצטרובליי ושלא
יחתכו אותי יחד עם המרגרטות ,תמסרי להם ,בבקשה ,ותודה
ולהתראות!
להתראות אשוחית ,והרבה אושר!
הערות המספרת:
 .1כל המסופר הן עובדות בוטניות.
 .2המסלול בגן אל האשוחית :הולכים בחלקת אירופה לאורך האגם,
בדרך הראשית .בהצטלבות הראשונה (ליד תחילת שביל התגליות)
פונים שמאלה לאחור ,עולים במדרגות .לאחר כמה צעדים בשביל,
יש מימין שני עצי מגנוליה .האשוחית נמצאת משמאל לשביל ,מול
המגנוליה השנייה ,בצל הטיליה הנבובה.
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מהמדען הראשי

מלפפון הנביאים ,אבי המלון

אבות צמחי מאכל בגן
ד"ר אורי פרגמן-ספיר
כחלק ממיזם השימור של צמחים בסכנת הכחדה וצמחים
בעלי חשיבות כלכלית בגן ,אנו משמרים את אבות הבר
של צמחי מאכל .אוכלוסיות הבר של צמחים אלה ,מגוונות
מבחינה גנטית לעומת זני התרבות האחידים .מהם אפשר
להעביר אל צמחי התרבות תכונות שונות של עמידות וחוסן,
כמו עמידות למחלות ,ליובש ,למליחות ,כמו גם אפשרות
לשיפור פוריות והגדלת יבול בזני התרבות.
הסהר הפורה ,ובתוכו ארץ ישראל ,הוא אחד האזורים
המיוחדים בעולם ,שבהם התפתחה חברה אנושית אשר
ניצלה את אוצרות הטבע .אזור זה הוא ערש החקלאות
והחיטה הגדלה בו באופן טבעי .היא תורבתה לגידול החקלאי כרוב כרתי
החשוב ביותר לאנושות (כ 70-אחוזים מהתפריט של האדם
בעולם המערבי מורכב ממוצרי חיטה).
בגן אנו מגדלים מזה שנים כמה וכמה אבות בר (wild
 )progenitorsשל צמחי מאכל ,ביניהם עצי פרי רבים בחלקת
צמחי המאכל החשובים שתורבתו באזורנו נחלקים לשתי אסיה (אגסים ,תפוחים ,שזיפים משמשים ודובדבנים) ,ודגנים
קבוצות – דגנים וקטניות ,המספקים לאדם דיאטה מאוזנת ,וקטניות חד-שנתיים ,אותם אנו מגדלים ִּב ְמ ַכ ִלים ואוספים את
לאוסף שלנו שני
ֶ
המכילה פחמימות מהדגנים וחלבונים מהקטניות .הדגנים זרעיהם כל שנה .בשנתיים האחרונות הוספנו
העיקריים שתורבתו הם החיטה והשעורה ,ומבין הקטניות ,מינים חדשים ומעניינים:
האפון והעדשה .בבדיקה של אזורים אחרים בעולם עולה
תמונה דומה ומרתקת  -במזרח הרחוק תורבתו האורז (דגן) הראשון הוא מלפפון משולש ( )Cucumisacidusשהוא
והסויה (קטנית) ובדרום אמריקה התירס (דגן) והשעועית אבי ֶמלון הגינה .זהו צמח חד-שנתי קיצי ,אותו זורעים רק
(קטנית).
באביב .הוא זוחל על הקרקע ומייצר פרחים צהובים צנועים,
מהם מתפתחים מלונים קטנים .את צמחי ה-מלפפון משולש
ִּת ְרּבּות צמחי הבר ,שהתחיל לפני  9,000שנים ויותר ,איפשר קיבלנו מרשות הטבע והגנים ,העוסקת אף היא בשימור
לאדם להפסיק לנדוד וסיפק לו יבולים גדולים בשטחים צמחים שונים ועובדת איתנו בשיתוף פעולה.
מצומצמים .למרות זאת ,במחקרים יותר מאוחרים ,רואים
שהדיאטה של האדם הפכה למצומצמת יותר לעומת מגוון הצמח השני הוא כרוב כרתי ( ,)Brassica creticaצמח
המזון שממנו ניזון בהיותו ציד-מלקט בשטחים גדולים .כמו רב-שנתי של חופי הים התיכון ,הגדל בארץ רק בנחל מערות
כן ,החקלאות אילצה את האדם להיות יותר ויותר תלוי בתנאיי אשר בכרמל .הכרוב הכרתי אינו האב הישיר של כרוב הגינה,
האקלים המקומיים ,ובשנים שחונות או קרות במיוחד אף אלא משתייך לסדרה של מינים ,מהם תורבת הכרוב .הידעתם
גרמה לרעב.
שלכרוב הגינה יש זני תרבות שונים?! אלה הם :קולרבי ,כרוב
אדום ,כרוב ירוק ,כרוב ניצנים ,קייל וכרובית – כולם משתייכים
בארץ ,אפשר לראות חלק ניכר מאבות צמחי המאכל .לאותו המין הביולוגי!
רבים מהם מזוהים בקלות על פי הצורתיות (המורפולוגיה)
והגנטיקה שלהם .בדרך כלל אב המוצא של הצמח והצמח
התרבותי שתורבת ממנו ,יכולים להכליא וליצור צאצאים
פוריים .למעשה ,הם זנים שונים של אותו מין ביולוגי.
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מהגנן הראשי

סיפורו של אוסף האלונים

זהירות
צמחים פולשים!

בגן הבוטני האוניברסיטאי ירושלים
ד״ר מיכאל אבישי

אלי בקר
צמחים פולשים הם צמחים המתפשטים מחוץ לאזור
התפוצה הטבעי שלהם וגורמים לנזקים אקולוגיים
וכלכליים .לרוב הם דוחקים צמחים מקומיים ותופסים
את מקומם ,מבלי לתת את השירותים האקולוגיים של
מיני הבר.
רוב מיני הצמחים הפולשים מתחילים להתפשט באזורים
מּופ ִרים ולאחר זמן עלולים לחדור לבתי גידול טבעיים ובלתי
ָ
מופרים.
בגן הבוטני אנו רואים חשיבות עליונה בהשמדה של צמחים
פולשים ובמניעת תפוצתם .חלק מצמחים אלו מגיע אלינו
משטחים שמחוץ לגן (כמו עצי אילנטה בלוטית שנשתלו
לאורך כביש בזק) ,אך צמחים בעלי פוטנציאל פלישה ,גם
הוכנסו לאוסף הגן לפני עשרות שנים ,בתקופות בהן לא היתה
מודעות לנושא.
אחת ממטרותיו של הגן הבוטני היא איקלום צמחים על פי
מוצאם ,בחלקות הגיאוגרפיות השונות בגן .אנו מתמקדים
בצמחים בעלי פוטנציאל שימושי בגני נוי ,וכענפי פרחים
לקטיף מסחרי .כמו כן ,עוסק הגן בגידול אבות הבר של צמחי
תועלת.
כדי למנוע כיום פלישה של מינים אנו מצליבים – בתהליך
בחירת הצמחים החדשים לגן – מידע עם רשימות צמחים
פולשים מאזורים דומים אקלימית ,עם רשימת הצמחים
הפולשים בארץ ורשימת הצמחים הזרים הלא רצויים .הגן
שותף בהכנת רשימות אלו ,כמו גם בפרסום ״הספר השחור״,
העוסק בצמחים פולשים בישראל.

הטרומלס קטלבי

הסוג אלון כולל כ 500-מינים – סוג השולט בנוף הארץ
ובעולם הצומח של מחצית כדור הארץ הצפוני .מקומם
המרכזי בתכנון הגן הבוטני שלנו ונטיעותיו קשורים בשמו
של פרופ׳ מיכאל זהרי ,אשר עסק בחקר אלונים מבחינת
מקומם בנוף הארץ וגם בזיהוי וַ ָּד ִאי של אלונים .כאשר בסתיו
 1965הזדמנה אפשרות ְל ַקיֵם סיור אלונים בעזרת יערנים
טורקיים ,נפל בחלקי לבצעו .כך הונח היסוד לאוסף אלונים
ייחודי ידוע בגן.
אבל אז ,כשעדיין לא היה גן של ממש ,גודלו האלונים השונים
בסבלנות-אין-קץ ,תוך העתקות חוזרות ,עד ַהּגִ ָיעם לגודל עץ
שתילה בחביות במשתלת הגן .רק בחורף  1978-79נשתלו
שתילים אלה (אלון ארוך-עוקצים ,אלון שסוע ,אלון הלבנון
ואחרים) בגן .נופם המרשים הפך אותם לעצים הנטועים גם
ברחובות העיר .גם בהמשך ,מצאו אלונים מאיסופיו של זהרי
את דרכם לגן הבוטני ,כדוגמת אלון ערמוני ,מחופי הים הכספי,
אלון זהוב ,אלון גדול הקשקשים ,ומינים מספרד ,פורטוגל
וארה״ב שהגיעו לגן כבלוטים אשר נאספו בטבע בידי אנשי
ייעור או חובבים ,עימם נרקמו קשרי ידידות במרוצת השנים.

עּורם.
 .2איתור צמחים הנובטים ומתבססים באופן ספונטני ֵוב ָ

גם תוכנית המלגות של הידידים באנגליה היוותה מסלול
הּוצג ְל ָפנַ י
להשגת צמחים .כאשר ביקרתי בגני קיו במשתלהַ ,
נבט של אלון פרסי מסביבת סּולמנייה בקורדיסטן ,שנאסף
בידי משלחות סטודנטים .למזלנו ,לא היה בו עניין לאנגלים
– וכך הוא גַ ֵדל כיום אצלנו ,בחלקתו .גם אספנים הולנדיים
״הפרישו״ לנו עודפי פרטים שלא נידרשו להם .כך הגיע אל
הגן האלון הפונטי מהרי קצ׳קאר ,כמו גם מינים נוספים.

שתילה מכוונת של אוסף אלונים ממוצא
בר ידוע ,מאפשרת לנו כיום שותפויות
מחקר עם עמיתים בחו״ל.

בלוטי אלון התבור ביד של מיכאל

 .3ביעור :שיחים ועצים רחבי עלים כגון אילנטה בלוטית ,אוג
פשוט ,אוג ביצני ושיטה חד קרנית:
השמדת צמחי האם בגן על-ידי כריתה ומריחה בטריקלופיר
(גרלון ,טרייבל) בריכוז  , 30%בשמן מינרלי ,כולל טיפולים
חוזרים במידת הצורך .ריסוס (או מריחה בערוגות שתולות)
של הנבטים בפלורוקסיפיר (טומהוק) .0.5%
בדגניים כגון בן-חילף עקום (:)Eragrostiscurvula
עקירה של צמחי האם וזרעים ,ריסוס נביטות בסדקים
ובשבילים בסלקט סופר /1%בסטה 1.5%לסירוגין למניעת
עשבים מתחמקים.
 .4בכל מקרה אנו מבצעים טיפולים חוזרים ,עד להצלחה.

קריטריונים נוספים אפשריים לפסילת מינים בגן הם :תחום
תפוצה (רחב )?.אקלימית ,הפצת זרעים למרחקים גדולים
ברוח או על ידי ציפורים ותפוצה בבתי גידול מופרים ,כגון צידי
דרכים ושדות בור.
על סמך ניסיון מצטבר בגן ,אנו נוקטים במספר אמצעים
למניעת התפשטות מינים בעלי פוטנציאל פלישה:
 .1מניעת הימצאות מים זמינים לנביטה על פני השטח – על-
ידי הטמנה וחיפוי צנרת ביריעות וברסק עץ.
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יש לנו לא מעט לבטים בנוגע לצמחים מוצלחים ותיקים
הקיימים בנוי בארץ וגם בגן ,המזריעים את עצמם ,דוגמא
טובה היא ֶהטרומלס קטלבי ,שיח מקליפורניה הנושא פירות
אדומים ויפים חודשים ארוכים בחורף ,אולם מופץ על ידי
ציפורים ונובט בקלות יחסית.
צוות הגן נמצא בקשר עם אנשי המקצוע בתחום במשרד
איכות הסביבה ומשרד החקלאות ומבצע הערכות מצב
תקופתיות.

מרווה צחורה
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מהגינה אל הצלחת
רימונים
אמנדה לינד
אחד הסימנים הבולטים בארץ לבוא הסתיו הוא הבשלת פרי
הרימון ,על שמותיו הרבים :גרנדין ,או בלטינית – Punica
 .granatumבאנגלית השם לרימון ’Pomegranate‘ ,מורכב
מהמילים ׳תפוח׳ ו׳זרעים׳ ,כלומר – תפוח-זרעים .
ליהודים ,מסמל הרימון את ראש השנה – הוא מבשיל
במהלך חודשי הקיץ וזוכה למקום של כבוד על שולחן החג.
במיתולוגיה היוונית ,סיפורה של ֶּפ ְר ֶספֹונָ ה קושר את הרימון
לחילופי העונות.
מקורו של הצמח ממרכז אסיה ועד איראן והרי הקווקז ,שם
הוא גדל כשיח קוצני נשיר ,העמיד בתנאיי יובש .את שיח
לע ֵצב כעץ קטן .הוא קל לגידול ,ולקראת סיומה
הרימון ניתן ַ
של שנת השמיטה ,ניתן להתחיל בתכנונים לשתילה חדשה.
אם יש לכם מקום בגינה ,מומלץ לבחור עבורו מקום בו יעורר
עניין בצבעיו ,כמו גם בסגולות הבריאות של הפרי ,הידוע בזכות
הריכוז הגבוה של חומרים נוגדי-חמצון שמצויים בו.
לפניכם מתכון-בריאות:

עץ הרימון
צביה אדלר
הרימון הוא אחד הצמחים הבולטים בעולם התנ"ך וחלק מרכזי
בתרבות הישראלית עד היום .לכן ,מפתיע אולי לגלות כי הוא
תּור ַּבת
אינו צמח מקומי ,אלא הובא לאזורנו לפני אלפי שניםְ ,
כבר בימי קדם ומאז הפך לסמל ותבנית נוף הארץ.
פירותיו של עץ הרימון יכולים להשתמר ללא קירור אפילו
חודש ימים ויותר! הוא בעל סגולות מרפא שונות ולכן היה
מבוקש ונסחר כבר בעת העתיקה.
מזרעיו העשירים בנוגדי חמצון ,ניתן להכין מיץ ,יין וליקר
וקליפתו משמשת להפקת צבע בגוונים של חום-צהוב,
להפקת דיו ולעיבוד עורות .הרימון נפוץ מאוד בעולם
הקוסמטיקה ,הרפואה והמזון.
על פי המסורת היהודית ,בכל רימון יש  613זרעים ,שהם
במניין העברי תרי"ג ,כמספר המצוות .הרימון מסמל שפע,
פריון וברכה.
בשל יופיו של הפרי ו"כתרו" המיוחד ,הוא שימש לעיטורים
רבים; רימונים קישטו את בית המקדש ואת בגדי הכוהנים,
וכיום מעטרים בהם ספרי תורה.

סלט עדשים שחורות ורימון מרענן
(תודה לניר להב)
 1כוס עדשים שחורות (אחרי השריה)
או ½ כוס בורגול
 1צרור פטרוזיליה טריה
 1רימון (מפורק לגרעינים)
 1לימון
שמן זית
מלח ופלפל לפי הטעם

מצרכים:
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הצבע אותו נקבל יהיה בגוונים של חום בהיר-צהבהב .על מנת
לקבל גוונים צהובים יותר ,יש להוסיף חומר מקבע צבע ,כגון
אלום האלומיניום.
 .1נכתוש היטב במכתש ועלי את קליפות הפרי (או הפרי
בשלמותו) .ניתן לשמור קליפות ישנות ואז לכתוש אותן ,וניתן
להשתמש בקליפות טריות.
 .2נמלא  3/4סיר ברימון כתוש ונכסה במים .נביא לרתיחה
ונבשל למשך כחצי שעה עד שעה במים רותחים .נבשל עוד
כשעה לפחות על אש בינונית.
 .3נוריד את הסיר מהאש ונמתין עד שיתקרר .מומלץ אפילו
להשאיר את הסיר להתקרר למשך הלילה.
 .4כאשר הסיר קר למגע ,נסנן את הנוזלים בעזרת מסננת
צפופה( .את שאריות הפרי ניתן לשמור לשימוש חוזר או לשים
בקומפוסט) .את הנוזלים נחזיר לסיר ונחמם אותו מחדש.
 .5ניקח את הצמר או את בד הכותנה ונחלוט אותו במים
(נרתיח במים) ,פעולה זו עוזרת לפתוח את סיבי הבד ,דבר
שיאפשר צביעה טובה יותר.
 .6כאשר המים מתקררים מספיק למגע ,נוציא את הצמר או
הבד מהמים ונסחוט ממנו את המים.

הכנת צבע מהרימון:

בתיאבון!

אופן ההכנה:

סיר לבישול הצבע
רימונים שלמים מעוכים או קליפות רימונים
למלא  3/4מהסיר מים
מסננת
בד כותנה או צמר
כף עץ
חוט תליה ליבוש

 .7את הבד/צמר נכניס לסיר עם הצבע ונביא לרתיחה איטית
למשך כשעה .בעזרת כף נטביע את חלקי הבד שצפים כדי
לוודא צביעה אחידה.
 .8נכבה את האש ונשאיר את הבד/צמר במים שבסיר עד
שיתקררו .ככל שהבד/צמר יושרה במים לאורך זמן  ,יהיה
צבעו חזק ויציב יותר.
 .9כאשר נראה שאנחנו מרוצים מהצבע שהתקבל ,נוציא
את הבד/צמר מהסיר ונשטוף תחת זרם של מים קרים ,עד
שהמים ששוטפים יהיו נקיים.
 .10תולים את הבד/צמר ליִיּבּוׁש בצל .את הבד היבש נכבס
בכביסת יד או בכביסה עדינה במכונה עם סבון-כביסה עדין.
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ההאב הסביבתי-חברתי
של הגן הבוטני

קהילת הגן
פעילות ירוקה בגן הבוטני
לבנות ובני הגיל השלישי

הצטרפו למחזור החדש של קהילת החברים הסביבתית בגן הבוטני!
תכנית לבני  +55המשלבת למידה מעשית בתחום הגינון והסביבה,
מגוון סדנאות ,הרצאות בנושא בוטניקה ,סביבה וקיימות ,סיורים,
התנדבות קהילתית ופעילות גופנית.

29/9/15
1/10/15

הפעילות מתקיימת בימי ראשון ושלישי משעה  09:00עד 12:00

16:00-10:00

ימי ראשון:
 :09:00פעילות גופנית בחיק הטבע מותאמת לגיל השלישי
 :10:30הרצאות וסיורים במגוון נושאים בתחום הבוטניקה
והסביבה
ימי שלישי:
 :09:00סדנת גינון מעשית

לפרטים והרשמה:
ניר להבnirlahav10@gmail.com | 058-4457523 ,

התכנית בשיתוף:

מנהל תרבות חברה ופנאי
המחלקה לגיל השלישי

www.botanic.co.il
רח‘ זלמן שניאור  ,1דרך תחנת הדלק ניות | תחבורה ציבורית  | 32 .19 .17מידע נוסף על הגן02-6794012 :

www.botanic.co.il

ידידים ומתנדבים

לידידי הגן
ולכל הבאים בשעריו
ובין שערי ביטאונו של הגן!
חום יולי – אוגוסט – זו האסוציאציה הראשונה שעולה על
הדעת ויש בה נימי קישור בין כל הנושאים שאנו עוסקים בהם
–לבין ״הנפשות הפועלות והמפעילות את הגן״ לבינינו – חברי
המערכת המושכים בחוטי השתי והערב ,להשלמת המארג
הקייצי של ביטאון הגן הבוטני.
החידוש המעודד הפעם ,הוא הצטרפותם הרשמית של המדען
שלנו ד״ר אורי פרגמן-ספיר ושל אודליה ארושס אל הצוות
הוותיק של חברות אגודת הידידים במערכת ,העוסקות
בתכנון ,איסוף ועריכה של כל הפרוש לפניכם!
ואתם הקוראים – מוזמנים לשלוח אלינו מאמרים ,רשמים,
תגובות ,חידונים ,כעולה על דעתכם הבוטנית – גננית –
התנדבותית – ואנו מבטיחים לעיין ,להגיב ולפרסם את הראוי
לכך.
בפרוש תשע״ו כנפיה ,נאחל שבמהרה בימיה יושלמו רוב
הפרויקטים המבניים ,והגן יעטה פנים חדשות ומחודשות
במרכז המבקרים ,בחממה הטרופית ,בשבילים ,ובנטיעות –
כמו גם – שפע פריחות בפעילות האנושית הרוחשת ומתרחשת
בגן! שנה טובה לכל הנושאים בעול המשימות!

שיפוץ מרכז המבקרים

חברי אגודת הידידים והקהל הרחב המבקרים בגן בוודאי
שמו לב שמבנה מרכז המבקרים התרוקן "מתושביו
הקבועים" בשל השינויים העתידים להתחולל במבנה....
בקרוב – שיפוצים בקומת הקרקע ותוספת קומה שנייה.
משרד אגודת הידידים נדד אפוא אל מרומי הגן ,על כל
תכולתו ופעיליו ,מספרי הטלפון נשארו כשהיו.
נקווה לטוב!
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חנות קטנה ומטריפה

דיוקן :רותי נועם

ילנה סרבטקה

חנה כהן

ואיך הגעת אלינו ,לגן?
זה היה לפני שמונה שנים ,היה לי ברור שברגע שזה יתאפשר,
אלך להתנדב בגינון ,במקום גדול ופתוח ,להיות הכי קרוב
שאפשר לטבע ,ובחרתי בחלקת ים-תיכון.

במשך שנים ,ניהלה אגודת הידידים של הגן את החנות
"ּפנִ ים של הגן" ומרכז מידע למבקרים בודדים
המשמשת כ ָ
וקבוצות .בתחילה ,מכירת הכרטיסים ופעילות החנות נעשו
במשרד האגודה ובשנים האחרונות הוקם מבנה הזכוכית
שבכניסה המשמש כמרכז מידע ואת החנות .אגודת הידידים
עשתה את העבודה במסירות ובאחריות ,נתנה מענה לכל
הצרכים של הגן ושל החנות המשמשת גם כמרכז מידע
לציבור המבקרים.

ומי עובד איתך?
בעבר ,היינו ארבע נשים ,כיום אנחנו רק שתיים ,חנה (ברנהולץ)
ואני .אנחנו קבוצת עבודה נהדרת והיחס אלינו הוא חם ומקבל.
אלי בקר ופירס בירדן מנחים אותנו ,כשצריך.

לאחרונה ,עבר תפעול חנות הגן להנהלת הגן ואנו מקווים,
שהיא תמשיך לקבל במאור פנים את המבקרים הבאים
בשעריה .הגן ישמר את קו המוצרים המדהים שאגודת
הידידים פיתחה ,המייצגים את נושאי הליבה של הגן :בוטניקה,
גינון וסביבה.
ברצוננו להודות במיוחד לחברתנו הוותיקה יהודית מרקוס,
שלקחה על עצמה בהתנדבות את ניהול החנות ודאגה למלאי,
תוך מאמצים לייצג את מטרות הגן וערכיו ותוך שמירה על
והא ְס ֶת ִט ָיקה הגבוהה ביותר של המוצרים.
רמת האיכות ֶ
יהודית נתנה במה נאותה למוצרים המיוצרים על ידי הקהילות
החלשות .בנוסף ,ברצוננו להודות לזמירה אופיר הדואגת
(גם עכשיו) שבכל יום ,יהיה בחנות מישהו ממתנדבי הגן
העוזר למבקרים ולעובדי החנות.

מה כוללת עבודתכן?
אחרי כל-כך הרבה שנים בגן ,אנו יודעות מה מוטל עלינו .כל
שנה בתקופה זו יש עבודות גיזום ,ניסור וניקוי.
ובחורף אנו מעשבות בעיקר סביב שתילות חדשות ,כדי
לאפשר תחרות נוחה ורצויה על מים ומזון בין השתילים
הצעירים .אנו גם מפזרות חיפוי באזורים שונים ,כדי למנוע
צמיחת עשבים.
אם עברתם בחלקת הים-התיכון בגן וראיתם נשים עדויות
שיער לבן מתכופפות ,כורעות על ברכיהן או יושבות על הישבן
ומנכשות ,או גוזמות ומנסרות ,תדעו שפגשתם את המתנדבות
המסורות שלנו ,שעובדות פיזית בשטח כגנניות מקצועיות.
אחת הוותיקות שבהן היא רותי נועם ,שכבר שמונה שנים
מתנדבת פה ,בחלקת הים-התיכון.
שאלתי הראשונה לרותי היתה :מה הקשר שלך לגננות?
ובכן ,הקשר לגננות התחיל אצלי מוקדם .גרנו בגבעת-ברנר
וסביב ביתנו היתה גינה גדולה שהמשפחה טיפחה באהבה.
כתלמידה עבדתי אחרי הלמודים בגינות הנוי (כפי שנהוג היה
בקיבוצים באותם ימים – חינוך לעבודה!) ובהמשך  -עבדתי
גם במשתלה של הקיבוץ.
וכך ,מוסיפה רותי ,לכל אורך הדרך ,יש בי אהבה לטבע
ולטיולים .זה "עושה לי טוב בנשמה" לטפל בצמחים ,אנשים
וילדים.

אנו שותפות רציניות באחזקת "חלקת ים-תיכון" אנו פוקחות
עין ,רואות חלקה מוזנחת ,או ספסל מוזנח ,ומיד אנו נרתמות
ומטפלות – כמובן בידיעתם והסכמתם של אלי או פירס.
ומה השתנה מאז הגעתך?
לפני שמונה שנים לא היה כסף אפילו לצינור השקיה ,או לכלי-
עבודה ,ומבחינה זו המצב השתפר מאד .הוקמו פרויקטים
רבים ,יש יותר חלקות במעקב וטיפוח של צמחים נדירים.
מה היית מבקשת עבור הגן?
ֵיר ֶאה כולו
שיהיו יותר מתנדבים שיעבדו כמונו בשטח ,שהגן י ָ
מטופל ומטופח יותר .והעיקר – שילדים יבואו בהמוניהם,
ושייכנסו ללא תשלום עד גיל  18כנהוג במקומות רבים
בעולם!!
ולסיכום :זכיתי לעבוד עם אנשים מקסימים ,ולתרום כיכולתי
לגן שאני אוהבת!
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דף המשפחה

שתהיה לנו שנה עם מזל...ות

הדרם על רצפות בתי-כנסת עתיקים ,בעיקר מתקופת
המשנה והתלמוד ,כאשר בצידו של כל מזל ומזל נכתב שמו
בעברית.

״השנה מתחילה באמצע ספטמבר״ ,כך פותחת גַ ִלי עטרי
בשירה ,ואכן אצלנו חל ראש השנה בא׳ בתשרי ,המתרחש
בדרך-כלל באמצע ספטמבר (השנה למשל ב 14-בו) .אך
לא כך היה מאז ומעולם .בתחילה נחשב חודש ניסן ל״ראש
החודשים״ :בו יצאו ישראל ממצרים ,בו הוקם המשכן ובו עברו
את הירדן (שמות י״ב ,ב›).

אחד המפוארים שבהם ,הוא גלגל המזלות המתואר במרכז
בית-הכנסת בבית-אלפא ,אשר נתגלה עוד בשנת  1928בעת
הנחת צינורות להשקיה בקיבוץ חפציבה .לאחר שנוקתה
הרצפה נתגלה "גלגל המזלות" ,אשר מהווה את החלק
המרכזי של הרצפה ,שכולה עשויה אבנים קטנות ,צבעוניות,
המכונות ביוונית פסיפס.

אולם בימי בית שני ,משישבו בארץ ועבדו את אדמתה ,תפס
חג האסיף ,שהיה חג חקלאי ,את מקומו כראש החודשים :״וחג
הקציר ביכורי מעשיך אשר תזרע בשדה״ (שמות כ״ג ,ט״ז)
ומאז חוגגים אנו את ראש השנה בחודש תשרי ,שהיה לפנים
החודש השביעי – כאשר מתחיל הלבלוב הסתווי.

שנים-עשר המזלות סדורים במעגל ,אשר במרכזו נראה
הליוס – אל השמש במיתולוגיה היוונית – במרכבתו ,ובפינות
הריבוע המקיף אותם מתוארות דמויות של נשים ,שכל אחת
מייצגת את אחת מעונות השנה :תקופת תשרי ,תקופת טבת,
תקופת ניסן ותקופת תמוז .גם שמותיהן נכתבו בעברית וכולנו
יכולים לקראם בקלות...
בדומה לרצפה זו נתגלו עוד רצפות בבתי-כנסת נוספים,
למשל בנערן ,בעוספייה ,בסוסיא בחמת-טבריה ובציפורי.

נחמה פרסטר

לכל חודש מזל משלו .אנחנו מכירים את גלגל המזלות
מ״מדורי ההורוסקופ״ שבעיתונים ,אולם היוונים תיארו אותם
מסודרים בצורת מעגל וכינו אותו ״זודיאק״ ,שפירושו ״גלגל
החיות״ .הוא מתאר חלוקה דמיונית מעגלית המקיפה את
מערכת השמש – האסטרונומים חילקו את השמיים לשנים-
עשר מערכי-כוכבים ,אשר הותאמו לתקופה שבה עוברת שם
השמש.

לרבים באו תגליות אלה ,שבמרכזן מתואר גלגל המזלות
ובהם דמויות אדם כהפתעה גמורה ,שכן מקובל היה לחשוב
שיש כאן משום עבודה זרה .וזאת בניגוד לאיסור שבעשרת
הדיברות :״לא תעשה לך פסל וכל תמונה ...לא תשתחווה
להם ולא תעבדם״ (שמות כ׳ ,ד׳-ה׳).
באותם הימים רווחה אופנה זו של עיטורים בפסיפס וכנראה
שגם אבותינו לא עמדו בפני הפיתוי הזה...
הם הדגישו את חלקו השני של הפסוק ״לא תשתחווה להם
ולא תעבדם״ .באותה עת לא חששו עוד שיהודי יסגוד לתיאור
של דמות אלילית כמו זו של הליוס למשל ,וראו בזה קישוט.
דעה אחרת גרסה ,שהיה זה מעין לוח-שנה לקהל המתפללים,
אך אין שום ציון מדוייק ,איזהו אם כן ,החודש הראשון?!
אולי תרצו לשפוט בעצמכם? אם כן ,כדאי לנצל את חופשת
הסוכות הבאה עלינו לטובה ,כדי לבקר באתר בית הכנסת
בבית-אלפא .הפסיפס מוצג במלוא הדרו ,בבניין מקורה,
מלווה בסרט וידיאו ,בסביבה נפלאה ,ואין טוב ממראה עיניים.

הצעה לפעילות:

גלגל המזלות מבית הכנסת בבית-אלפא

אנחנו מכנים את המעגל הזה בשם ״גלגל המזלות״ֶ ,ש ֵּכן לא
כולם מתארים בעלי חיים .מוצאים אותם מתוארים במלוא
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אולי תרצו להכין לכם ריצפת פסיפס משלכם?! אינכם צריכים
לרוץ למחצבה ולחפש בה אבנים קטנות וצבעוניות .אמנם
בני זמננו מסתפקים בפיסות נייר רבועות ,צבועות בכל צבעי
הקשת ומסודרות בדגמים שונים ,מודרניים וגם ישנים.

תוכנית הקורסים שיתקיימו בשנת תשע״ו בגן הבוטני
ניתן למצוא את הפירוט המלא של הקורסים באתר האינטרנט של הגן

קורס צמחי מרפא – שנתי א׳
הקורס המקיף – מומלץ ביותר!
מיועד למתעניינים חסרי ידע מוקדם או בעלי ידע בסיסי המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם.
מרצה :ד״ר מינה פארן ,חוקרת ומרצה ,נשיאת העמותה הישראלית לצמחי מרפא.

קורס צמחי מרפא – שנתי ב׳
הקורס המקיף – מומלץ ביותר!
מיועד למסיימי שנה א׳ ולמעוניינים להרחיב את ידיעותיהם.
מרצה :ד״ר מינה פארן ,חוקרת ומרצה ,נשיאת העמותה הישראלית לצמחי מרפא.

קורס צמחי מרפא ברפואה הסינית
הרפואה הסינית מייחסת את התחלת השימוש בצמחי מרפא לקיסר האגדי ״שון נוג״ שחי לפני ,3,500
שנה בקירוב.
מרצה :ד״ר מינה פארן ,חוקרת ומרצה ,נשיאת העמותה הישראלית לצמחי מרפא.

תכנית הכשרת מטפלים בגינון טיפולי
הגן הבוטני האוניברסיטאי ,ירושלים והמכללה האקדמית הרצוג
תכנית הכשרה דו-שנתית רחבה במקצוע הגינון הטיפולי.
רכז התוכניות :עמוס הרץ ,אגרונום ומטפל בגינון.

הכרת צמחי בר
״אוהבים לטייל? לא מכירים את צמחי הבר? זה הקורס בשבילכם״
מטרות הקורס – הכרת צמחי הבר בארץ והקניית מיומנות להגדרתם .הכרת נופי הצומח של ישראל.
הקורס מתקיים בגני הנדיב -זכרון יעקב
מורים :צוות הגן הבוטני

קורס ריבוי צמחים – כולל עבודה מעשית
מטרת הקורס  -לימוד על ריבוי וגידול צמחי נוי תוך כדי עבודה מעשית.
מרצים :צוות הגן הבוטני

לפרטים והרשמה :מחלקת קורסיםjbotanic@inter.net.il ,
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Events Sept-Dec 2015
September
1.9 | Tue.16:00 | Walking Tour | Summer’s End: Flowers, Fruits and Seeds
6.9 | Sun. 14:30 | Botanical Tour | End-of-Summer Squills, with Dr. Ori Fragman-Sapir
7.9 | Mon.15:00 Afternoon and evening tour of Jaffa | with Dr. Ori Fragman-Sapir (meeting
at the Jaffa Clock Tower).

October

6.10 | Tue. 16:00 | Walking Tour | Autumn in Australia
10.10 | Sat. 8:00 | Field Trip | Signs of Autumn in the Jerusalem Mountains
and Northern Negev, with Hagar Leshner
12.10 | Mon.14:30 | Botanical Tour | Autumn in the Gardens with Dr. Ori Fragman-Sapir
21.10 | Wed. 15:30 | Tours in Jerusalem | Cholchicum hierosolymitanum
and the Valley of the Cross, with Hagar Leshner

November

3.11 | Tue. 15:00 | Walking Tour | Fall Colors and Sternbergia Blossoms
11.11 | Wed 14:30 | Botanical Tour | Sternbergia and Other Autumn Phenomena,
with Dr. Fragman-Sapir
17.11 | Tue. 8:00 | Field Trip | Gush Etzion: Ma’aleh Rehavam (Sternbergia),
with Yaron Ovadia

December

1.12 | Tue. 15:00 | Walking Tour | From the Canary Islands to the Cedars of Lebanon
3.12 | Thu. 8:00 | Field Trip | Jerusalem Mountains: The Carmila Stream, Daffodils,
and Crocus, with Hagar Leshner
7.12 | Mon. 14:30 | Botanical Tour | Fall and Early Winter, with Dr. Fragman-Sapir
19.12 | Sat. 7:00 | Field Trip | Carmel: Cliffs of the 40, Alon Stream, and the Alon Valley,
with Hagar Leshner
30.12 | Wed.14:30 | Tours of Jerusalem | Mount Herzl and the Jerusalem Forest,
with Hagar Leshner
All tours depart from the visitor center.
Walking tours – guided by Friends of the Gardens volunteers, free with admission to the Gardens, no
prior registration necessary. For inquiries, call: Ilana – 02-6480049, Gardens’ entrance – 02-6794012
Professional tours provided by the Gardens’ science staff.
Coffee Club meetings will not take place in the coming months due to renovations of the visitor center.
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2015 דצמבר-ספטמבר

פעילויות בגן
ספטמבר

 פרי וזרע, פרח: | סיור רגלי | סוף הקיץ16:00 |  | יום ג׳1.9
 | סיור בוטני | חצבים בסוף הקיץ | מדריך ד״ר אורי פרגמן –ספיר14:30 |  | יום א׳6.9
)ספיר (נפגשים בכיכר השעון ביפו- | סיור אחה"צ וערב ביפו | מדריך ד"ר אורי פרגמן15:00 |  | יום ב׳7.9

אוקטובר

 | סיור רגלי | סתיו באוסטרליה16:00 |  | יום ג׳6.10
 | טיול | מבשרי סתיו בהר ירושלים ובנגב הצפוני | מדריכה הגר לשנר8:00 |  | שבת10.10
 | סיור בוטני | סתיו בגן | מדריך ד״ר אורי פרגמן – ספיר14:30 |  | יום ב׳12.10
 | סיורים בירושלים | סתוונית ירושלים ועמק המצלבה | מדריכה הגר לשנר15:30 |  | יום ד׳21.10

נובמבר

 | סיור רגלי | צבעי שלכת ופריחת החלמוניות15:00 |  | יום ג׳3.11
 | סיור בוטני | חלמוניות ועוד מתופעות הסתיו | מדריך ד״ר פרגמן – ספיר14:30 |  | יום ד׳11.11
 | טיול גוש עציון | מעלה רחבעם (חלמוניות) | מדריך ירון עובדיה8:00 |  | יום ג׳17.11

דצמבר

 | סיור רגלי | מהאיים הקנריים לארזי הלבנון15:00 |  | יום ג׳1.12
 נרקיסים וכרכומים | מדריכה הגר לשנר, | טיול הרי ירושלים | נחל כרמילה8:00 |  | יום ה׳3.12
 | סיור בוטני | שלכת ותחילת החורף | מדריך ד״ר פרגמן –ספיר14:30 |  | יום ב׳7.12
 נחל אלון ובקעת אלון | מדריכה הגר לשנר40- | טיול כרמל | מצוקי ה7:00 |  | שבת19.12
 | סיורים בירושלים | הר הרצל ויער ירושלים | מדריכה הגר לשנר14:30 |  | יום ד׳30.12

.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
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