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סודות האלונים
דודא רפואי :מיתוסים ועובדות
ט"ו בשבט

דבר המנכ"ל

תוכן עניינים

קוראים יקרים,

 2דבר המנכ”ל

בשנים האחרונות מצוי הגן הבוטני האוניברסיטאי בירושלים בתנופת פיתוח משמעותית.
הגן משלב פעילויות בתחומים בוטניים ,גננים וחקלאיים ועוסק במחקר ,שימור וחינוך בסביבה קסומה ופורחת.
המבקרים בגן זוכים ליהנות מתצוגה של מעל  120דונם ומעל  6,000מינים שונים של צמחים מכל העולם  -סביבה
בה ניתן ללמוד על הקשר בין האדם לעולם הצמחים ועל אחריותו לשמירת הטבע והסביבה ,בשילוב של פעילות
ענפה בתחומי הפנאי התרבות והאומנות ,ובשיתוף קהילתי רחב.
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כיצד מחקרים בגן בוטני יכולים לעזור
בפיענוח סודות האבולוציה

 4חדשות הגן

תרומות חדשות,
טיול בוטני לקפריסין

 14פינת המתנדבים
חביבה וינר לקראת 90

 6צמח העונה

דודא רפואי :מיתוסים ועובדות

הגן הגדיל בשנים אלו את מספר המבקרים בו מכ 80-אלף מבקרים בשנת  2008למעל  200,000בשנת ,2012
מהם מעל  90אלף ילדים ותלמידים .הוא הפך מוקד משמעותי לפעילות הסברתית בתחומי עיסוקו ולמרכז של
פעילות נרחבת עבור תושבי ירושלים.
הצלחנו להרחיב ולגייס תרומות לפיתוח פרויקטים מובילים בקנה מידה לאומי ובין-לאומי  -ביינהם פרויקט שביל
התגליות לילדים אשר נבנה בימים אלה ,מחקר לאומי בדבר שימור מגוון המינים ,חידוש החממה הטרופית ,הנגשת
הגן לנכים ,חידוש מבנה מרכז המבקרים ועוד ועוד.

סודות האלונים

 8היציאה מאפריקה
תצוגת הפיינבוס החדשה

 16דף המשפחה
ט"ו בשבט

 18צמחים מגדלים אנשים
עבודה פורצת דרך עם בוגרים אוטיסטים

 10עשן בלי אש

 20אירועים וקורסים
 22תודות לתורמים

חיקוי שריפות הבר

כל זאת ,תוך התנהלות כספית שמרנית ומאוזנת אשר אפשרה לגן במקביל להמשיך לפתח תחומים חדשים,
ולהתבסס כפרויקט דגל לאומי אשר מביא כבוד למייסדיו ,לעיר ירושלים ולמדינה.
חלק משמעותי מתנופה זו התאפשר הודות ליישום חוק הגנים הבוטניים ותמיכת משרד החקלאות ,אשר הקנה
לנו תמיכה כספית שנתית ובסיס תקציבי משמעותי ויציב .לצערנו ,בשנתיים האחרונות ,חל שינוי במדיניות משרד
החקלאות שהביא לצמצום משמעותי של תמיכת המשרד בגן הבוטני ,כך שמתמיכה של מעל ל  3מליון  ₪בשנת
 2011ירדנו לתמיכה של פחות מ 700-אלף ש"ח עבור שנת  .2013קיצוץ זה משמעותו פגיעה בתקציב הגן השוטף
ובכל פעילויות הליבה אשר הגן פיתח בשנים האחרונות.
למרות זאת ,אנו ממשיכים קדימה בעשיה.

עורכות :סו סורקיס ולבנה פינק
עורך מדעי :ד"ר אורי פרגמן-ספיר
עריכה עברית :שרה אדר
עריכה אנגלית :מרלין לוין
חברות מערכת :שרה אדר ,חנה כהן ,נחמה פרסטר ,לבנה פינק
צילומים :מיה אבוטבול ,מיכאל אבישי ,ליאור אלמגור ,אורן בן-יוסף ,שאול בקרמן ,שרה גולד ,ידידיה ירושלמי ,יהודית מרקוס ,סו סורקיס,

אנו מודים לכם ,חברי הקהילה הרחבה של הגן ,על המעורבות הפעילה ,על השתתפותכם בתוכניות השונות של
הגן ,על הסיוע ,ההתנדבות ,התמיכה ,ועל רכישת המנויים .כל מעורבות כזו היא נדבך חשוב ביציבות הגן.

ציון סימנטוב ,רונן סלמון ,אורי פרגמן-ספיר ,ג'קי צ'יימברס.
עיצוב גרפי :קרן שפירא-בוזגלו
הדפסה :דפוס שמשון

בזמנים כאלה אנו זקוקים לכם אף יותר! כל ביקור בגן ,כל תרומה ,כל קניה בחנות הגן ,וכל שעת התנדבות –
עוזרת לנו .גם שיחה עם חברים חדשים ,אשר מעודדת אותם לעשות את אחד הדברים האלה – מקדמת את
המודעות לגן ומסייע לנו.
להתראות בגן,

אורן בן-יוסף
מנכ"ל
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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 :
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...
בנייה:

תצוגת תבלינים וצמחי מרפא חדשה:

סערת שלגים:

החנות בכניסה לגן:

הדחפורים בשטח ועבודות הבנייה החלו להקמת שביל
התגליות לילדים ,ולהרחבת החממה הטרופית.
אנו מזמינים אתכם להתעדכן בהתקדמות העבודות
ביומנים המצולמים לכל אחד מהפרויקטים ,באתר הגן:
www.en.botanic.co.il

שתלנו גינת תבלינים וצמחי מרפא נרחבת ,אשר תשמש
תלמידי בית ספר המבקרים בגן מדי שבוע .התלמידים
יבחנו את הקשרים שבין הצמחים ובני האדם .הגינה
ממוקמת באתר בית הפרפרים.

סערת שלגים באמצע דצמבר שתקה חלק גדול
מהמדינה וגרמה נזקים קשים לצמחים ולתשתיות בגן.
תרומות יתקבלו בברכה.

זו התחדשה לאחרונה במבחר מוצרים חדשים:
מהם מוצרים ייחודיים מאגודת "דרך האומנות" –
אגודה לבריאות הציבור ,אשר מטרתה לסייע לאנשים
המתמודדים עם קשיים נפשיים ומטופלים באמצעות
אומנות שמושית וחזותית כחלק מתהליך השיקום
בעולם העבודה .ממליצים לבקר ולרכוש! הרכישה
מהווה תרומה לגן ולכם הנאה!

תרומות חדשות:
תרומה נדיבה ממעריצה וותיקה אנגליה של הגן ושל
הקרן לירושלים תאפשר לנו להנגיש את העלייה
מהכניסה הראשית לגן לכיוון האגם לנכים .כמו כן,
תאפשר התרומה שתילת תצוגות ססגוניות של פרחים
שנתיים ורב-שנתיים ,אשר מקבלים את פני המבקרים
עם כניסתם לגן.

צמחים נדירים:
בר-דרבן פעוט ( ,)Consolida pusillaצמח נדיר
מהחרמון ,נמצא בטבע בפעם הראשונה מזה עשרות
שנים על ידי חובבי הבוטניקה שמעון כהן-סיוון ושאולי
בקרמן .הצמח החד שנתי הזעיר יוצר מרבדים קטנים
הפורחים למשך שבועיים בלבד ,מה שמקשה במיוחד על
מציאתו .זרעי הצמח נאספו ונזרעו בגן .לאחר שהזרעים
ינבטו ויפרחו ,אנו מצפים לאסוף זרעים נוספים כדי ליצור
אוכלוסיית גיבוי.

טיול לקפריסין
מעונינים בטיול אביב משופע בפרחים לקפריסין???
הרשמו לחופשה בוטנית ,מטעם הגן הבוטני וחברת אקו.
מדריכה הגר לשנר מהעשביה באוניברסיטה העברית.
הטיול יערך במחוזות שונים ,מהרי הטרודוס ועמק
הארזים לחצי האי אקמס המרהיב.
הנחות תנתנה לנרשמים לפני ה 16-בינואר.
לפרטיםwww.en.botanic.co.il :

שינויים במועדי הדפסת "מבט מהגן":
הגיליון הבא של מבט מהגן יתפרסם ב 1-במרץ ,ולאחר
מכן המגזין ימשיך להתפרסם מדי רבעון.

בזכות תרומתה של קרן ליכטג מסן דייגו ,הגן יפתח וישיק
קורס הכשרה חדש בנושא גינון לגברים צעירים מהמגזר
הערבי ,הסובלים מבעיות רגשיות והתנהגותיות .תוכנית
הפיילוט ,שתשתלב במסגרת התוכנית "צמחים
מגדלים אנשים" של הגן ,תסייע לגברים אלה לרכוש
את הכישורים הדרושים להשתלבות בשוק העבודה.

גינת תבלינים וצמחי מרפא חדשה
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בר דורבן פעוט

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

צוות הגן בפורים

צמח העונה

דודא רפואי
סו סורקיס ומלכה ברכה אבולוף

"צרחת הדודאים קטלנית לבני אדם ,כך שיש לנקוט משנה זהירות
בגידולם .צווחותיהם של הדודאים יכולות לגרום לאובדן הכרה אפילו
לתינוקות ,למשך שעות מספר".
במילים אלה מזהירה פרופ' פומונה ספראוט את הדמות
הבדיונית הארי פוטר ואת חבריו לכיתה ,כאשר אטמו אוזניהם
בטרם העתיקו שתילי דודאים .פרופסור ספראוט משתמשת
במיץ דודאים במרבית מרקחות הקסם שלה.
צרחת הדודאים היא אמונה המושרשת עמוק בסיפורי העמים.
שורשיו המפוצלים של הדודא הרפואי דומים לא פעם לגוף
האדם ,ונהוג היה להאמין כי לדודאים תכונות אנושיות וכי
בעקירתם הם צורחים וגורמים לשומעים לאבד את שמיעתם,
להשתגע ,ואפילו למות.
הדודא הרפואי ( )Mandragora autumnalisשייך
למשפחת הסולניים הרעילה .בעבר ,נהוג היה למצות
תרכובות כימיות הנאגרות בשורשי הצמח ,כמו אטרופין,
לשימוש בחומרי הרדמה ומשככי כאבים.
עם הזמן ,התפתחה מערכת כללים סבוכה שנועדה להגן על
האוספים שורשי דודאים .במאה הראשונה לספירה ,כתב
ההיסטוריון היהודי-רומי יוספוס פלאביוס" :יש לחפור שוחה
מסביב לשורש עד לחשיפת חלקו התחתון .אז ,קושרים אליו
כלב ,ולאחר מכן האדם שקשר את הכלב חייב להתרחק.
הכלב מנסה ללכת בעקבות בעליו ,ומושך בקלות את
השורשים ,אך מת לפתע במקום בעליו .לאחר מכן ,ניתן לטפל
בשורש ללא כל חשש".

בזכות מאגרי המים והמזון שבשורשו העבה של הצמח,
מצליח הדודא הרפואי ללבלב בינואר ,ולהקדים צמחים
אחרים בניצול המאביקים השונים .שושנה נמוכה של עלים
ירוקים כהים אוספת את מי הגשם ,ומונעת מצמחים מתחרים
מלהתקרב יתר על המידה.
פרחי הצמח פעמוניים וסגולים ,וקרובים לקרקע .מכיוון
ששאר צמחי החורף עדיין נמוכים ,אין צורך בגבעולים ארוכים
כדי למשוך את תשומת ליבם של המאביקים .עם רדת הגשם,
נסגרים הפרחים כדי להגן על האבקה שבתוכם .הפרחים
ישובו וייפתחו עם צאת השמש ושובם של המאביקים.

עבודות הצלה בכביש  6ברגבים'' ,זרעים מציון''

פירות הדודא הרפואי ירוקים ונראים כמו עגבניות שרי שטרם
הבשילו .בשלב הזה הם רעילים מאוד ואסורים למאכל.
בבשלות ,נעשים הפירות כתומים ואכילים (למעט הזרעים
הרעילים) ומדיפים ריח נעים ,שאף הונצח בשיר השירים:

ּפת ֵחינּו כל מגדים חדשים גם ישנים
"הדודאים נתנו ריח ועל ַ
דודי צפנתי לך( ".שיר השירים ז' ,י"ד).
צמח הדודא הרפואי צומח במרכז ובצפון הארץ ,וניתן לראותו
בגן ,בחלקת הים התיכון ,בערוגה ממול משעול האלונים,
מדצמבר ועד אפריל.

במאה ה ,17-נהגו להלביש את שורשי הדודא הרפואי בבגדים
ולהשתמש בהם כבובות וודו.

דּודא ,מקורו בשורש
שמו העברי של הצמחָ ,
דֹוד  -אהוב .כבר בתקופת המקרא ,נחשבו
פירות הדודא הרפואי למעוררי תשוקה.
בספר בראשית ,סוגרות ביניהן האחיות רחל ולאה "עיסקה"
בעניין דודאים שמצא ראובן ,בנה של לאה ,בשדה .רחל ,אשתו
השנייה והאהובה ,אך העקרה ,של יעקב ,לוקחת את הדודאים
בתקווה להרות ,ואילו לאה זוכה בתמורה בלילה עם יעקב.
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ראה צילומים נוספים בעמודים  7-8באנגלית.
פרחי הדודא
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היציאה מאפריקה
פיינבוס הכף הוא פלא של עולם הצומח .סוג צמחייה זה מכיל את מרבית המינים בממלכת צמחיית הכף ,הקטנה מבין שש
הממלכות עליהן נהוג לסווג את צמחי העולם.
המילה 'פיינבוס' מגיעה משפת האפריקאנס ההולנדית ,ופירושה שיחים בעלי עלים קטנים ומחוספסים ,המותאמים במיוחד
לצמיחה באדמה דלה בחומרי מזון ,לשריפות חורש המתחוללות מדי  10-14שנה ,ולאקלים ים-תיכוני הכולל חורף קר וגשום,
וקיץ חם ויבש.
על אף התנאים הקשים ,אזור הפיינבוס הוא אחד האזורים העשירים ביותר במיני צומח בעולם .ממלכת צמחיית הכף
כוללת כ 9,000-מינים ,מתוכם  69%מינים אנדמיים הצומחים רק באזור זה .מגוון אדיר זה של מינים נובע ,בין היתר ,מכך
שהיבשה באזור זה של העולם נמצאת מעל פני הים זמן רב יותר ממקומות אחרים בעולם ,מה שהעניק לצמחים זמן רב יותר
להתפתחותם .הבדלים אדירים בגבהים ,במשקעים ,בסוגי הקרקע ובגורמים אחרים תרמו אף הם למגוון הביולוגי של האזור.

פיינבוסWalker's Bay ,

חידוש חלקת הפיינבוס

לּכף הדרומי,
הּכף ועד ֵ
צמחיית הפיינבוס מכסה אזור דמוי-סהר הכולל הרים ,עמקים ,ומישורי חוף ומשתרע מדרום-מערב ֵ
ומזרחה עד לפורט אליזבת.

מהגנן הראשי

ראו :הממלכה הקטנה ביותר :צמחים ואוספי צמחים בכף התקווה הטובה ,מייק וליז פרייזר ,קיו הוצאה לאור.2011 ,

למבקר בגן ,המעוניין בסיור המודרך ברכבת ,תהיה חלקת
אפריקה הדרומית ראשונה במסלול.
החלקות בגן מחולקות כידוע לתתי חלקות על פי אזורי
הצומח השונים .תת החלקה הפותחת את חלקת אפריקה
הּכף או
הדרומית היא זו המייצגת את הצומח השיחי של חבל ֵ
ה"פיינּבֹוס" (.)fynbos
כפי שהוא נקרא באפריקנס ַ
בפיינבוס ניתן להבחין בכמה קבוצות צמחים מרכזיות:
ּפרֹוט ָאהֶ ,א ְב ַהר,
ֵ
 – Proteoidכולל שיחים גדולים בעיקר
ֶא ְצ ַחר ועוד.
 – Ericoidכולל הסוג ַא ְב ָרׁש ,שיחים בינוניים ובני שיח
ממשפחת הפיגמיים ועוד.
 – Restioidכולל מינים ממשפחת הרסטיוניים (צמחים
עשבוניים ירוקי עד דמויי דגן).
משפחת המורכבים – משפחתה של החרצית הכוללת מגוון
צמחים ,משיחים ועד עשבוניים חד -שנתיים.
גיאופיטים – צמחי בצל ופקעת הנעלמים מפני הקרקע בעונה
הקשה ומותאמים לשריפות באופן מושלם.
תת -חלקת הפיינבוס בגן ספגה פגיעה קשה בחורף 2008
כתוצאה מרצף של אירועי קרה ושלג וצמחים רבים לא
שרדו .יש לזכור שצמחיית הפיינבוס מותאמת לשריפה פעם
בקרּוב ,ולהתחדשות מזרעים .בהיעדר שריפות,
בעשור ֵ
רבים מהשיחים בגן וכל שכן העשבוניים ,כבר בסוף חייהם.
מסיבות אלו הוחלט לפני שנתיים לשקם את החלקה כאשר
השלב הראשון הוא הכנת רשימה והזמנת זרעים של מינים
מתאימים מדרום אפריקה.

מרוות החפים
פיינבוס ,שמירת טבע "דה הופ"

8

רוב הקרקעות בפיינבוס הן חמוצות עד ניטרליות ,בעוד
שהקרקע בגן היא גירית .בפיינבוס ישנן מובלעות קטנות
בעלות קרקע גירית יחסית (ביניהן קייפ אגולהאס בקצה
הדרומי של היבשת) ועל כן התמקדנו בבחירת מינים
מאזורים אלו המותאמים לקרקע גירית.

אלי בקר

להלן כמה מהצמחים המעניינים שנשתלו בחלקה:
 – Lobostemon belliformisשיח ממשפחת הזיפניים
הדומה מעט למינֵ י עכנאי מהאיים הקנאריים ,מגיע לגובה
 1.5מטר ונשתל במרווחים של כמטר .פורח באביב בפריחה
אדמדמה .במולדתו הוא גדל במקום אחד בלבד ,באזור נהר
הגוריץ והוא נמצא בסכנת הכחדה.
 – Erica chlorolomaאחד המינים המעטים של אברש
הגדלים בקרקע גירית ,הוא בן שיח המגיע ל 80 -ס"מ גובה
ונשתל במרווחים של  60ס"מ .עלוותו עדינה ופרחיו האדומים
צינוריים ופורחים מהסתיו עד האביב .צמח זה הוגדר כמין
'פגיע' עקב פיתוח חקלאי ובינוי באזור תפוצתו.
 – Agathosma ovata Kluitjieskraalבן שיח נמוך
ממשפחת הפיגמיים בעל עלווה עדינה וריחנית הפורח
באביב בפריחה ורודה .שם הזן נקרא על שם הנחל לידו ּגָ ֵדל
הטיפוס הנמוך אותו אנו מגדלים.
 – Protea repensשיח שלמרות שמו (שרוע) ,מגיע לגובה
 2.5מטר ורוחב  2מטר .פורח בחורף או בקיץ בצבעי אדום
עד קרם בפרחים גדולים האופייניים לסוג.
 – Thamnochortus pluristachyusצמח ירוק-עד
ממשפחת הרסטיוניים (ראה לעיל) בעל תפרחות חומות
נחושתיות .גובהו  1.5מטר ונשתל במרווחים של מטר .מוגדר
כמין 'פגיע' מבחינת שימור עקב צמחים פולשניים שתלטניים
באזורו.
 – Metalasia fastigiataשיח ממשפחת המורכבים המגיע
לגובה  1.5מטר ולרוחב של כמטר ,בעל עלווה עדינה
ותפרחות דמויות סוכך .פורח באביב.

ראה צילומים נוספים בעמודים  8-9באנגלית
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ממנהלת המשתלה

טיפול בעישון
מיה אבוטבול
"טיפול בעישון" הוא טיפול מקדים הניתן לזרעים של מיני
צמחים אשר מוצאם מאזורים המועדים לשריפות ספונטניות,
למשל באוסטרליה ודרום אפריקה.

הרעיון של טיפול בעישון הניתן לזרעים עלה מתוך התבוננות
בטבע בארצות המוצא :שם נוכחו לדעת שהשריפות מזרזות
נביטה של זרעי צמחים מסוימים ,מה שמביא לקיום אוכלוסיה
יציבה .לעומת זאת בתנאי-גן אין נביטה טבעית מכיוון שאין
שריפות ולכן גם אין המשכיות ספונטאנית של האוכלוסיה.
בסך-הכל זה הגיוני :האש והחום מפצחים את הפרי (למשל
איצטרובל) והזרעים נזרקים החוצה או מופצים על ידי הרוח.
והערך הנוסף :הקרקע מתעשרת בכמות רבה של אפר
המשמש כחומר אורגני משובח ,כך שעם רדת הגשמים ,חלה
נביטה.
אולם ,עבור מינים מסוימים ,לא די בכך .יש זרעים ,שאצלם
מהווה העשן עצמו (הנוצר בשריפה) גורם מכריע להשראת
נביטה .בצמחים אלו ,אחוזי הנביטה גבוהים יותר עם חשיפת
זרעיהם לעשן.
את אפקט העשן ניתן היה בעבר לקבל על ידי שריפת "ניירות
עישון" מיוחדים בחלל סגור בו מצויים הזרעים טרם זריעתם.
יחיאל ברס ,מנהל המשתלה המיתולוגי של הגן הבוטני,
סיפר לי שהיה משתמש במי אפר – מים שהושר בהם פחם
(ממנגל).
במשתלת הגן הבוטני אנו משתמשים כיום בוורמיקוליט
מעושן .הוורמיקוליט הוא מינרל אשר בטמפרטורה ולחץ
גבוהים מתחורר .בזריעות רגילות ,כשיש צורך לכסות את
הזרעים ,אנו משתמשים בוורמיקוליט הרגיל המתאפיין
בשילוב תכונות של אחיזת מים גבוהה יחסית ,איוורור ומשקל
נמוך .אחיזת המים הגבוהה מאפשרת שמירה על משק המים
של הזרע הזקוק בשלבים הראשונים לכמות רבה של מים.
איוורור חשוב לנוכחות מולקולות החמצן לנשימת הזרע.
המשקל הנמוך של הוורמיקוליט מקל על הזרע בנביטה עם
יציאת הנצרון כלפי מעלה .במקרה של טיפול מקדים בעישון,
אני מזמינה וורמיקוליט מעושן מיוחד Smoked infused -
 - vermiculiteשמגיע בדואר מאוסטרליה .הוורמיקוליט
המעושן מכסה את הזרעים ובהשקיות הראשונות משתחרר
העשן למים ו"מעשן" את הצמח .זהו ורמיקוליט בעל גוון כהה
עם ריח שריפה.
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חיקוי שריפות הבר
בניסוי ראשוני בצמח פרוטאה זוחלת ( (,Protea repens
הכנתי שני מגשי זריעה .האחד קיבל טיפול בעישון והשני לא
ובכל מגש נזרעו כ 120-זרעים .שיעור הנביטה אמנם היה
נמוך אבל התוצאה הייתה מובהקת :כ 5%-נביטה בטיפול
העישון לעומת אפס ללא הטיפול.
גם צמחי דרום אפריקה מתת-חלקת הפיינבוס שבחבל
הכיף (ראה עמוד  )8מקבלים טיפול בעישון ,למשל מספר
מינים ממשפחת הרסטיוניים ,כגון אלגיית המטאטים,
 ,Chondropetalum tectorumוטמנוכורטוס מעולה,
.Thamnochortus insignis

הבנקסיה היא סוג ייחודי לאוסטרליה ממשפחת הפרוטאיים
ולפי הספרות ,מינים רבים של בנקסיה זקוקים לטיפול
בעישון .למרות זאת ,שני שתלנים ותיקים מהארץ
ומאוסטרליה מעידים כי זרעי הבנקסיה ינבטו באותה מידה
ללא עישון :די בכך שמכניסים את האצטרובל לתנור לכ-
 30-40ºCלמשך כעשר דקות וקירורו אחר-כך ,וזאת למספר
פעמים.

וורמיקוליט מעושן

וורמיקוליט רגיל

בנקסיה לאחר שריפה באוסטרליה

הזריעות במשתלת הגן לא עונות על תנאיי ניסוי קליני מבוקר
עם סטטיסטיקה גבוהה וקבוצות ביקורת וכו› ,אולם מנסיוננו
עם מיני בנקסיה ,גם מאוסטרליה ,לא ניכרו בהכרח תוצאות
נביטה טובות יותר עם הטיפול בעישון.
בשלב זה אנו מבינים יותר טוב מה לעשות ופחות את הסיבה
לכך .המדע עדיין מנסה לזהות את מכלול הגורמים לנביטה
של צמחים מאזורים אלו המועדים לשריפות.
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האלונים חושפים
את סודותיהם

כיצד יכולים מחקרים בגנים בוטניים לסייע בפיענוח סודות האבולוציה
ד"ר מיכאל אבישי
מזה כמאה שנה ,אנו יודעים כי פיזורם של הצמחים ובעלי
החיים בעולם ,עוצב (בין השאר) גם על ידי תנועת היבשות
על פני כדור הארץ .צפון אמריקה למשל – ובמיוחד חופה
המערבי – הייתה מחוברת בעבר לאסיה באמצעות גשר
ברינג ,אשר שקע במרוצת הזמן אל מתחת לפני הים .צפון
אמריקה הייתה מחוברת לאירופה דרך גרינלנד ,איסלנד
וקטעי יבשה נוספים ,שאף הם שקעו במרוצות הזמן בים.
תפוצת האלונים מדגימה תופעה זו:
הסוג 'אלון' על  450מיניו ,הוא בעל נוכחות דומיננטית
בחברות-צומח רבות ברחבי חצי הכדור הצפוני ,מקולומביה
שבדרום אמריקה ועד למדינת אורגון בצפון-מערב ארצות
הברית ,ומסין מערבה עד פורטוגל.
בישראל ,מכסים האלונים את גבעות הארץ באזור הים-
תיכוני ,ומעניקים מזון ומחסה לרשימה ארוכה של בעלי
חיים וצמחים אחרים .כיום ,טכנולוגיות מתקדמות עוזרות
לנו לפענח את סודות החיים בכך שהן מאפשרות לנו לחקור
את התכונות התורשתיות של מיני צמחים באמצעות ַס ָּמנִ ים
מולקולריים.
אלון בודד אינו יכול להפרות את עצמו ,על אף שהוא מצויד
באברי רבייה זכריים ונקביים גם יחד .זהו מענה אבולוציוני
גאוני לבעיות הגנטיות הנובעות מזיווגים 'בתוך המשפחה'.
בלוטים נוצרים בדרך כלל על ידי הפריה בין שני עצים
נפרדים מאותו מין של אלון .לעיתים רחוקות ,נוצרות הכלאות
בין מיני אלון שונים.
פיענוח התעלומה מדוע וכיצד מינים מסוימים של אלונים
מסוגלים או אינם מסוגלים ליצור הכלאות ,יכול לסייע
למדענים להבין כיצד פיתחו האלונים מספר רב כל כך של
מינים וקבוצות מינים לאורך כ 40-מיליון שנה ,ובאזורים שונים
של חצי כדור הארץ הצפוני.
הנה תעלומה לדוגמה :שני מינים שונים של אלון צומחים
על הר החרמון ,מצפון לרמת הגולן ,והם אינם יוצרים
הכלאות :אלון החרמון ( )Quercus lookמקורב לקבוצת
המינים שמקורם בפסגות הגבוהות של המזרח התיכון והרי
ההימלאיה .לעומתו ,האלון השסוע ( )Quercus cerrisהוא
חלק מקבוצה שחבריה צומחים בצפון אפריקה ,ספרד ,דרום
אירופה ומזרחה ,תורכיה ,צפון איראן ,סין ,יפן ,וקוריאה.
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לעומת זאת ,בתנאיי התרבות של הגן הבוטני בירושלים,
נרשמו מספר מקרים בהם פרטים מסוימים מבין  60מיני
האלון הצומחים בו הצליחו לעבור הפריה וליצור בלוטים
חיוניים ,על אף שלא נמצאו פרטים אחרים מאותו מין בקרבת
מקום.

אלון גדול-הקשקשים:
האם זה "עץ האב"?
(ראה צילום של אלון התבור
בעמוד  13באנגלית)

לפני שנים רבות ,למשל ,קיבלתי שתיל של אלון כורדי
( )Quercus brantiiמגני קיו באנגליה ,אותו שתלתי בגן
הבוטני .העץ ,שצמח מאז והגיע לממדיו הבוגרים ,הוא האלון
הכורדי היחיד בגן .מכיוון שידוע לנו כי הוא לא יכול להאביק
את עצמו ,אנו מנסים להבין כיצד הוא בכל זאת מצליח
ליצור בלוטים חיוניים מדי שנה ,כמו גם שתילים הדומים
דמיון רב לצמח האם .בקיצור ,אנו מנסים לזהות מי האבא.
לדעתי ,המועמדים לתואר הם אלון התבור (Quercus
 )ithaburensisאו אלון גדול-הקשקשים (Quercus
.)macrolepis
במילים אחרות – שאלת השאלות :איך שני מינים ,הצומחים
במרחק אלפי קילומטרים האחד מהשני בטבע הולדתם,
מצליחים להתרבות בגן הבוטני שלנו ,בעוד שני מיני אלונים
הצומחים יחדיו בחרמון אינם מכליאים בטבע?
כדי לענות על שאלות אלה ואחרותָ ,ח ַבר הגן הבוטני
למדענים מאיטליה ,שוודיה וארצות הברית ,למשימה
משותפת :איסוף דגימות טריות של עלי אלונים לצורך
בדיקות גנטיות ,יחד עם תיעוד מקביל מגליונות עשביה של
אותם אלונים .באמצעות המיפוי הגנטי ,אנו מקווים שנוכל
ללמוד על ההיסטוריה של האלונים והתפתחותם ,וכן על
הקשרים הגנטיים בין קבוצות המינים השונות.

צילום תחתון עץ האם :אלון כורדי

ביום מן הימים ,אולי נוכל להשתמש במידע זה כדי לשנות
מיני אלונים ברמה הגנטית על מנת להעניק להם עמידות
ושרידות בתנאים קיצוניים כמו בצורת חמורה או זיהום.
בינתיים ,מדגיש הפרויקט את אחד היתרונות המדעיים
שמציע גן בוטני גיאוגרפי כדוגמת הגן שלנו לצורכי המחקר,
בו צומחים ומתקיימים מיני אלון שונים מכל רחבי העולם.

הצאצא
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מתנדבים

בת  90בקירוב
עדין מתנדבת

חנה כהן

חביבה וינר נמנית על המתנדבים הוותיקים .למעלה מ20-
שנה היא מקדישה יום עבודה בשבוע לטיפוח הגן.
כל השנים עבדה חביבה במסירות רבה בחלקת הים התיכון,
ורק בשלוש השנים האחרונות ,מפאת גילה ,עברה לעבוד
במשתלה אצל מאיה.
בת שלוש הייתה חביבה כאשר משפחתה היגרה מברלין
ל ניו-יורק. ,ארצות הברית ,וכבר מגיל צעיר התעניינה
בטבע ובבוטניקה ובחירתה נפלה על לימודי החקלאות
באוניברסיטת קורנל.
לאחר נישואיה ,עלה הזוג ארצה בשנת  1949מטעמים
אידיולוגיים ציוניים והיה בין מקימי קיבוץ גשר הזיו.
כשעזבו את הקיבוץ ,השתקעה המשפחה בירושלים וחביבה
עבדה כעוזרת מחקר בביה"ס לרפואה.
חביבה ליוותה את הגן הבוטני מימי היותו בצריף קטן בקמפוס
ועד היום .את הקורס הראשון להכרת פרחי הארץ עברה בגן
ומאז הרחיבה את השכלתה בנושא בכל הזדמנות – טיול,
קורס או הרצאה.

חביבה מציינת בסיפוק רב שהגן התפתח לאורך השנים ורק
לטובה .הוא מסודר ,מאורגן ,וכל אחד שהיא עובדת אתו יודע
בדיוק את תפקידו ומקומו.
חביבה הייתה ממקימי חוג המטיילים של חובבי הטבע ,חוג
שמתקיים עד היום ומטייל בכל רחבי הארץ.
אם ברצונכם לשוטט במקומות חבויים שבהם אפשר למצוא
שפע של פרחי בר – חביבה היא הכתובת .כדאי!!
אנו מאחלים לחביבה עוד שנים רבות שלפעילות בבריאות
טובה!
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לחברי אגודת הידידים,
למתנדבות ולמתנדבים
שלום רב ושנה טובה!
שנה שלמה חלפה מאז עקרה האיגרת שלנו לדירה חדשה.
דווקא מן "מבט מהגן" ,טוב להשקיף עלינו ועל פעילותנו
ולהיווכח עד מה חשובה תרומתנו לקידום הגן ,במונחים של
עבודה והדרכה ,הרחבה והפצת הדעת בהרצאות טיולים
וקורסים.
והחנות?! – היא פנינה במוצריה הייחודיים והאסתטיים!
אנו שואפות להעשיר את מדורנו במידע עדכני על פעילות
האגודה על כל צוותיה וחבריה המתנדבים.
ראו זאת כהזמנה אישית – ִּכ ְיתבּוַ ,ס ְּפרּו וְ ַהגִ יבו! רשמים,
הערות ,כתבות – יתקבלו בברכה!
אפשר לפנות אל כל אחת ואחת – לבנה ,חנה ,נחמה ושרה

ביו המוצרים החדשים בחנות

העשביה של
האוניברסיטה העברית
הגר לשנר
עשביה ( )Herbariumהיא אוסף מדעי בו נשמרים צמחים
מיובשים ומוגדרים הממוינים ומסודרים על פי שיוכם
הסיסטמתי ועל פי אזורים גיאוגרפיים .לכל צמח מצורף
מידע על מקום האיסוף ,תאריך האיסוף ופרטים נוספים על
סביבת האיסוף; וכל מידע נוסף הנוגע לפרט המוצג בגליון.
בעשביה מתבצעים מחקרים בוטניים מסוגים שונים  -מחקר
טקסונומי ,סיסטמתי ,גנטי ,גיאו-בוטני ,אקולוגי ושמירת
הטבע .מלבד החוקרים של האוניברסיטה העברית ,משמשת
העשביה חוקרים ממוסדות רבים בארץ ובחו"ל ,וכן לצרכי
הוראה ,מחקרים פרמקולוגיים ,רפואיים ועוד.
העשביה של האוניברסיטה העברית קרויה על שמו של
אלכסנדר אייג שהקים אותה כאוסף פרטי בשנת .1920
בשנת  ,1928עם הצטרפותו של אייג לצוות ההוראה
במחלקה לבוטניקה באוניברסיטה שאך זה קמה (,)1925
צורפה העשביה לאוניברסיטה ככלי מחקר והוראה.

החטיבות העקריות בעשביה:
| אוסף הצמחים הווסקולריים של ארץ ישראל ושכנותיה.
| אוסף משווה של צמחים וסקולריים מארצות נוספות
| אוסף הטחבים ע"ש פרופ' ק .חן
| אוסף הפטריות
(בעיקר פטריות פיטופתולוגיות) של פרופ' ט .רייס
| אוסף אצות
| אוסף וכרטיסיות של צמחי מרפא של פרופ' זייצ'ק
| אוסף גזעי עצים וחתכים אנטומיים של פרופ' א .פאהן
| אוסף אהרונסון
|אוסף צמחי סקנדינביה של .T. Johanssen
בשלושת העשורים האחרונים "התכנסו" לתוך עשבית
האוניברסיטה העברית עשביות חשובות ממוסדות אחרים בארץ
– בית אהרונסון ,אוניברסיטת תל-אביב ,המכון הביולוגי בחיפה,
אוסף צמחים מזיקי חקלאות של מכון וולקני ,ועוד.

כיום זו העשביה הלאומית של ישראל והיא העשביה היחידה
בארץ שהיא חלק ממוסד אקדמי .בעשביה נמצאים
כ 700,000-גיליונות של צמחים .כאן נמצא האוסף המקיף
ביותר בעולם של צמחי בר של הלבנט בכלל ,ושל ארץ
ישראל בפרט. .
העשביה מתעדת את המגוון והרב-גוניות האקולוגית של
צמחית הארץ .בתוך האוסף יש גיליונות של צמחים שנכחדו
מהארץ ,של צמחים בסכנת הכחדה
("אדומים") ,ושל צמחים שהם
נדירים אך אינם בסכנת הכחדה.
בין השאר ,מופקדים בה גם צמחים
רבים שהם אבות בר וקרובי בר של
צמחי התרבות (חיטה ,שעורה ,שושן
ועוד) .העשביה עובדת בשיתוף פעולה עם
בנק הגנים של משרד החקלאות ,מאכסנת
בתוכה אוסף של גליונות עדות (Voucher
 )specimensשל בנק הגנים ,ומשמשת
מרכז לזיהוי מדעי של האיסופים ולהדרכת
החוקרים .העשביה עובדת גם בשיתוף
פעולה מקצועי עם הגן הבוטני.
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דף המשפחה
ט"ו בשבט

ט"ו בשבט

קישוט יפה וטעים לשולחן ט"ו בשבט
הכינו עץ ממתקים ,בו הצמרת עשויה ממתקים או פירות יבשים על קיסמי שיניים!

על פי התורה ,נצטוו בני ישראל לשלם מיסים כדי לסייע לאביונים ,כמו כן נדרשו להפריש מעשרות לעובדי המקדש אשר לא
הורשו להחזיק בקרקעות ,ועל כן לא יכלו לגדל את מזונם.

חומרים:
שני כדורי קלקר
עציץ
מקל (לדוגמה צ'ופסטיק)
קיסמי שיניים (אותם תוכלו לשבור לחצי)
ממתקים ו/או פירות יבשים

ט"ו בשבט סימן את הגבול בין שנת גידול פירות אחת לזו שאחריה וזאת לצורך גביית המס על פירות .בתקופה זו של השנה,
עצי הפרי בארץ לא נתנו פירות .כך יכלו גובי המסים ביתר קלות לקבוע כי הפירות שנמצאו בט"ו בשבט (ה 15-בחודש שבט),
גדלו ונקטפו בשנה החקלאית שהסתיימה ,ועל כן היו חייבים במס.

יד ֶט ַבע
ִח ָ

אופן הכנה:
קבעו ממתק או פרי מיובש (למשל ,תמר) על קצה אחד של קיסם שיניים ,והכניסו את הצד השני של הקיסם לכדור הקלקר.
חזרו על הפעולה עד לכיסוי הכדור בממתקים ו/או פירות יבשים.

בה צומחים כל הצמחים בגיל.
אם תסיר ממנה את סופה
מייד היא תיהפך לבן אנוש רגיל!
מי השניים ,הוא והיא?
המדא -םדא

הכניסו את המקל המשמש כגזע העץ לקלקר שבעציץ ,ומלאו את העציץ בממתקים.

בו –מבשלים תבשילים
היא  -כרית קוצנית הגדלה בין סלעים.
ריס -הריס

הכניסו את המקל אל תוך כדור הקלקר .הרי לכם גזע עץ וצמרת .גזרו את כדור הקלקר השני לחצי והכניסו אותו לעציץ
(כאשר הצד השטוח פונה כלפי מעלה) ,כדי לתמוך בעץ שבניתם.

למידע נוסף על רעיון זה ,ולרעיונות מעולים נוספים ,היכנסו לאתר
www. challahcrumbs.com.

היא – פרח בר
הוא שם של הר.
תילמרכ -למרכ
הוא עץ ענק וירקרק
היא צפרדעונת ירקרקת
מי היא? מי הוא?
ןליאו תינליא
בקצות אצבעותיו הוא מחזיק גרגרי ענבים
אבל היא ,אחת ויחידה ,שמנמנה ,צהבהבה ,בת משפחת
ההדרים מי היא? מי הוא?
תילוכשאו לוכשא
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יש בי המון בתים
גדולים ,קטנים וענקים גורדי שחקים
מי אני? אבל בת שמי
צומחת ופורחת בפרחי כוכבים
בגבעות בין הסלעים
אז מי היא? ומי בת שמה?
תיריעו ריע

כשהייתי תינוק קראו לי במבי.
היום אני גדול ורץ מהר הכי
אז מי אני?
יבצ
אבל ,אם תמחקו לי את זנבי,
מיד אהפך ליצור איטי
שצועד ביער ,תמיד בתוך ביתי.
עכשו ,מי אני?
בצ
הפרח סביון צהוב כמו חל...מון ,נכון?
אבל ,במילה סב-יון מסתתרים שני יצורים,
הראשון הוא זקן חביב
והשני הוא ציפורון והוא ...אחרון.
אז מי השניים?
נויבס
מה יש לפרחים מתוק וטעים
לתת לפרפרים ולציפורים?
כמובן צוף!
ומי הציפור שהכי הכי אוהבת לשתות אותו? בלי קשית?
כמובן הצופית!
כתבה שרה אדר
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לפרוץ את הגדר

חיבור בוגרים אוטיסטים לקהילה
סו סורקיס
קבוצה מיוחדת פורצת דרך בגן הבוטני כחלק מפרויקט
חדשני בעולם לשילוב צעירים בעלי אוטיזם קשה ,בקהילה
ובשוק העבודה.
התוכנית ממומנת ומופעלת על ידי עמותת אלו"ט  -האגודה
הלאומית לילדים אוטיסטים  -בכיתה עם חצר בגן הבוטני.
התכנית פרי יוזמה של קבוצת הורים אשר מאמינה
שמרחבי הגן הירוקים והשילוב עם קהילה תוססת הנמצאת
בו יוכלו לתרום רבות להנאת ולקידום ילדיהם.
"עולם האוטיזם הוא עולם סגור ",מסבירה תמי יונה ,יו"ר
אלו"ט ירושלים ואחת מיוזמי הפרויקט" .במשך שנים אנשים
לא האמינו ביכולות של בוגרים אוטיסטים .לדעת החברה,
חייבים להגן עליהם ועל הסביבה על ידי סגירה והפרדה
מהקהילה .בישראל ,חוק החינוך מסתיים בגיל  .21משם
והלאה ,המדינה מכוונת בוגרים אלה למרכזי תעסוקה
מוגנים וסגורים והיא מממנת רק חלק קטן מהצרכים
שלהם".
הפרויקט המשותף של עמותת אלו"ט בגן הבוטני בוחן
חלופה חדשה ,בתוך הקהילה ,לצעירים מעל גיל  ,21אשר
תפקודם נמוך .קבוצת הצעירים הכלולה בתוכנית גרה כיום
ב"בית לחיים" שמפעילה העמותה..
"באלו"ט מאמינים שניתן למצות את יכולות הצעירים אם
יינתנו להם תנאים פיזיים טובים יותר ,בליווי צוות מקצועי
איכותי .אנו יודעים שעבודה בטבע תורמת מאוד לשקט
הנפשי שלהם ומשפיעה על יכולותיהם .כמו כן אנו יודעים
שהם מסוגלים להמשיך ללמוד אחרי גיל  .21שאיפת
ההורים היא שבניהם ישתלבו בקהילה ,בגן .אנשים צעירים
אחרים מקבלים הכשרה לעבודה ,אז מדוע הבוגרים שלנו
לא זכאים לה?"
"אולי זו החוצפה הישראלית שאיפשרה לנו לדפוק על
דלתו של מנכ"ל הגן הבוטני ,אורן בן יוסף ,ולהציע את
הרעיון .מוסדות רבים לא רוצים לקלוט חברים כאלה ,אבל
בגן מצאנו אוזן קשבת והרבה פתיחות ומוכנות .שילוב
הפרויקט בגן מהווה פריצת דרך עולמית .מרגע הפעלתו
הוא מהווה מוקד משיכה לרשויות אשר מתעניינות מאוד
בדרך התנהלותו.
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לדבריה של תמי ,לאחר שנה של פעילות ,התוצאות עלו
על כל הציפיות" .זה מתבטא בשקט נפשי ,בשיתוף פעולה,
וביכולתם לעבוד לצידה של הפעילות הרגילה בגן".

תמי מייחסת את הצלחת התוכנית לסביבה המיוחדת,
לרמה הגבוהה של אנשי הצוות המקצועי ולגישה החיובית
והמקבלת של עובדי הגן ומתנדביו" .אוטיזם הוא עניין של
תקשורת ,לא רק מילולית" ,מסבירה תמי" .כאשר אנו
מוקפים באנשים אדיבים ,רגישים ,סבלניים ואכפתיים כמו
כאן ,זה ממש עוזר לחברים להתקדם".
במסגרת התוכנית מגיעים המשתתפים לגן חמישה ימים
בשבוע למשך שש שעות .הם עובדים על חיזוק כישורי
עבודה ,חיים ולמידה .בנוסף ,הם נחשפים למספר רב ככל
האפשר של תחומי עבודה בגן .תחומים אלה כוללים מגוון
משימות בערוגות הפרויקט ובערוגות הגן (הכנת הערוגות,
שתילה ,ניקוי עשבים ,השקיה ,וכד'); עבודות תחזוקה ,כמו
למשל ניקוי שלטי צמחים ,עציצים וצלחות פטרי; איסוף
זרעים למשתלת הריבוי של הגן ולבנק הזרעים; הכנת פרחי
לוונדר לשקיות ריחניות; וטאטוא השבילים והכיכרות בגן.
ד"ר ענת לאו ,דוקטור לחינוך ומפקחת לשעבר במשרד
החינוך על אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים ,מלווה את
הפרויקט ותומכת בצוות.

הטבע ידוע כגורם מרגיע אצל אנשים אוטיסטיים

איסוף זרעים בגן הבוטני

"התוכנית העתידית הינה לקלוט חברים נוספים ,אבל לא
לפני שיהיה לנו יותר מקום ",אומרת תמי" .החלום שלנו
הוא לבנות בגן בנין גדול אשר יאפשר קליטה רבה יותר של
צעירים אוטיסטים במסגרת הפרויקט ,וישרת גם קבוצות
אחרות רגילות",
מנכ"ל הגן אורן בן-יוסף אומר" :אנו גאים להיות שותפים
בפרויקט חדשני כל כך אשר משתלב עם פרויקטים חברתיים
אחרים וחשובים בגן .הצלחתו של הפרויקט הזה מוכיחה שוב
את אמיתות המוטו של הגן" :צמחים מגדלים אנשים".
מבחינת הגן ,היו לתכנית שני תנאים – הליווי המקצועי
והמחקר המלווה אשר נעשה על ידי ד"ר ענת לאו ,והתנאי
השני כי משתתפי התוכנית יועסקו בעבודות "אמיתיות"
אשר באמת תורמות לגן ולא יועסקו ב"עבודות יזומות" אשר
יעודן הוא התעסוקה בלבד .אני שמח כי התכנית עומדת
ביעדים אלו ,ושאיפתי היא כי בעתיד ישולבו החברים בוגרי
תוכנית "כישורים" בצוות המחזיק חלקים מהגן כדוגמת
"שביל התגליות לילדים" והחממה הטרופית ".כך יקיים היה
הגן הבוטני האתר הראשון בארץ אשר מחזיק אטרקציה
תיירותית אשר מתוחזקת ע"י אנשים עם צרכים מיוחדים".
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פעילויות בגן
ינואר

7.1
13.1
14.1
15.1

יום ג' 15:00
יום ב' 14:30
יום ג' 07:00
יום ד' 16:00

סיור רגלי
סיור בוטני
טיול מתנדבים
קפה מועדון

ינואר-פברואר

תרדמת החורף בגן ,היכן?
חורף בגן
"גנים אבודים" בשרון מדריכה הגר לשנר
"אלו"ט" :שילוב משתקמים בגן הבוטני

קורסים
				

מרצה רונן סלמון,
מנהל תוכנית "כישורים" עבור בוגרים אוטיסטיים
אירועי ט"ו בשבט בגן
כשושנה בין החוחים :סיור לחלקת דרום אפריקה
נגב צפוני; ממשית ,נחל ממשית ופריחה בנגב המזרחי

16-18.1
21.1
25.1

יום ג'
שבת

28.1

יום ג'  15:00סיור רגלי

2.2

יום א'  08:00מועדון המטיילים עמק הירדן ופריחת היקינטונית

 15:00סיור רגלי
 07:00מועדון מטיילים

מדריכה הגר לשנר
לחלקות העליונות של צפון אמריקה ואוסטרליה

מדריך ד"ר אורי פרגמן -ספיר
4.2

יום ג'  15:00סיור רגלי

הניצנים נראו בארץ :סיור בשביל התנ"ך

פברואר

מדריך ידידיה ירושלמי
יום ג' 15:00
יום ב' 14:30
יום ג' 15:00

11.2
17.2
18.2
20-22.2
יום ג' 15:30
25.2
יום ד' 15:00
26.2

פריחה בחלקת מערב אסיה וים תיכון
סיור רגלי
פריחת האלווי וסוף החורף
סיור בוטני
לחלקת דרום אפריקה
סיור רגלי
"סאקורה" :חוגגים את פריחת עצי הדובדבן
עצים פורחים בגן
סיור רגלי
טיול לזכרה של נחמה בן זאב עצים בקמפוס בגבעת רם

ינואר-מרץ 2014

רשימת הקורסים לפי מועדי פתיחה
* ייתכנו שינויים

ינואר 2014
שזירת פרחים למתחילים :ימי א' .12:00 - 10:30
בונסאי :ימי ג' 20:00 - 18:00

מרץ 2014
שזירת פרחים למתקדמים :ימי רביעי 18.45-20.15
לפרטים והרשמה:
טלפקס קורסים 073-2438942 :מזכירות להודעותatad@botanic.co.il | 02-6794012/3 :
 * www.botanic.co.ilייתכנו שינויים

חוברת קורסים
התשע"ד 2014-2013

מדריכה הגר לשנר
נפגשים בכניסה לקמפוס האוניברסיטה בגבעת רם

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 :משרדי הגן 02-6794012
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אנו מודים לתורמים הבאים על תמיכתם בגן הבוטני ירושלים במהלך 2013
אגודת אגון-שו ,יפן | אסא – בצלי פרחים ,ישראל | ג'יל קוול וביל בנג'מין ,לונדון ,אנגליה
פרופ .מרשל דבור ,ירושלים ,ישראל | ג'וזי ודוד דנט ,לונדון ,אנגליה | דנציגר  -משק פרחים "דן"
האוניברסיטה העברית ,ירושלים| פרד וורמס  OBEז"ל ודלה וורמס ,ישראל ולונדון ,באמצעות הקרן לירושלים
דר .אלקסנדר וינוקור | משפחת חיימאקי-כהן ,סלוניקה ,יבן ,באמצעות הקרן לירושלים
סיימה לדרמן ומשפחתה ,אוסטרליה | המוסד לביטוח לאומי ,ישראל
מעריצה של הגן הבוטני ושל הקרן לירושלים מאנגליה ,באמצעות הקרן לירושלים | פרופ .אריה נאור
שופטת בית המפשט העליון מירה נאור | נוצרים למען ישראל ,הולנד | דוד ניומן ,נשיא מועדון הרוטרי ,ירושלים
עיריית ירושלים | לאון פינק ,סידני ,אוסטרליה | משפחת פרידמן ,ניו ג'רזי ,ארה"ב | צ'ק פוינט ,ישראל
יוליה והנרי קושיצקי ,באמצעות קרן היסוד | שילה ואריק סמסון ,באמצעות קרן היסוד | קרן בת שבע (ביאטריס) כהן ז"ל
קרן גלינסון ,סן דיאגו ,ארה"ב | קרן היסוד  -המגבית המאוחדת לישראל | קרן העזבונות ,משרד המשפטים ,ישראל
קרן משפחת לייכטג ,ארה"ב | קרן משפחת נפתלי ,אוסטרליה
קרן סטלה ואלקסנדר מרגוליס ,אנגליה ,באמצעות הקרן לירושלים | קרן קיימת לישראל | קרן קפלן-קושליק
אביבה רבינוביץ ,ירושלים ,ישראל | רשות התיירות הממשלתית ,ישראל
רשות ניקוז ים המלח – תוכנית יישום לאגן הקדרון | משפחת שפיצר ,ניו יורק ,ארה"ב ,באמצעות הקרן לירושלים
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