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ם בפארק המסילה ם בפארק המסילה סיור בעקבות עציסיור בעקבות עצי

  ובגינת בלומפילדובגינת בלומפילד

  עצמאי במרחב מתחם הרכבת בירושליםעצמאי במרחב מתחם הרכבת בירושליםההל ל ייטיטימממדריך למדריך ל

 ישראל גלון

. 1990בשנת הוחל  וביצועבו נובתכנוש ,פארק המסילה הינו חלק מפרויקט עירוני ירוק

של בתחנת הרכבת הישנה במושבה הגרמנית, מתחיל  ,שאורכו כחמישה ק"מ ,הפארק

לאורך רחוב המלך דוד,  ,צפונה ממשיךו ,עמק רפאיםרמז ו ותבצומת הרחוב, ירושלים

 פארק בלומפילד.כ

 ".גבעת התנ"ךהנקרא " ,נמצא אתר טבע עירוני ,מעבר לכביש ,למבנה הרכבת הישן יתמזרח

ספר המדבר ייחודי המאפיין את אזור ובה צומח  ,למזרח העירהצופה  ,סלעיתגבעה  זוהי

 .וכמות מדהימה של סיתווניות וחצבים

ה עשכונת בקלבין המושבה הגרמנית ממערב הנמצא  ,תוואי הפארק ממשיך ברחוב הרכבת

 נחל שורק. מגיע לומשם  ;מלחהעד תחנת רכבת  ,דרך בית צפפא עובר ;ממזרח

הנטועים לאורך מסילת הרכבת הישנה  ,ועציו ,פ[]שצ"הפארק הינו שטח ציבורי פתוח 

. בלב שכונות ירושלים הוותיקות "ה ירוקהיאר" יםמהוו ,לירושלים ]הרכבת הטורקית[

שדרות של עצי דולב, עצי מיש ומינים רבים והארוכה יש  מטר[ 60-30-ברצועתו הצרה ]כ

ברובם צמחים חסכניים במים  ,ם צמחי כיסוי נמוכים וגבוהיםדולצשמתחתם נוספים, 

 המתאימים לאקלימה של ירושלים ולאחזקה נמוכה. ,צמחי תבלין וריחו

ורוכבי רגל ההולכי בשטחי הפארק נערכות פעילויות ציבוריות ופרטיות להנאתם של 

 ,עץ דמויורוצפו בבטון במקומם רו ות. פסי הרכבת נדים להם[עמיוה]במסלולים  אופנייםה

 . הכיהמהווה מסלול הל

רחב. המוקד משיכה לציבור כיום מהווה  ,הנקרא "התחנה הראשונה" ,מתחם התחנה

 ,בימי חמישי שוקות, חנוימסעדות ולמבקרים מגוון  ים בוצעומכיום המתחם שופץ ושוחזר ו

. מגג המבנה תצפית על האזורות ומתחלפ ותתערוכ ,יריד אומנים ,שישי ושבת, יריד אוכל

מתחם תרבות זהו  –ומקורה לימי החום והקור  גדולהפרגולה הוקמה  תחנהמבנה הסמוך לב

ירידים,  ,קבלות שבת :אירועים ללא הפסקהבכל ימות השנה קיים המ ,מושך ומהנה

 תערוכות ועוד.
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סיור שיתמקד בנוף העצים במסלול  -סיור מהיבט אחר בדפון זה ברצוני להציע למטיילים 

חדש ומרשים של פארק המסילה עד רחוב דרך בית לחם, שיוליך אפילו עד תחנת הרכבת 

עד שער  ,80-שנות ה, שהוקם בוותיקוהנאה הגן בלומפילד בטיול במלחה וקניון מלחה; וכן 

 ממילא.  קניוןויפו 

ממערב הנמצאות שכונות את ה כיר מעטלה מטייל בפארקוכל הילהלן כתוב באמצעות ה

תרומתם לקהילה, לאדם למופעיהם העונתיים ול ,עצי הפארקתוודע ללהו לו וממזרח

 ולסביבה. 

הפארק "ריאה ירוקה" בלב האזור האורבני. הן מצילום הגן ממעוף הציפור כאמור, מהווה 

 יתברמשאפילו . חשים בעוצמה רבה את תרומת העצים לסביבה ולאדם ,כנסנו אליוהיוהן ב

  גן ריק מעצים.את ה, קשה מאוד לדמיין ותםצעירבהעצים עדיין 

  תרומת העצים לאדם ולסביבהתרומת העצים לאדם ולסביבה

חשיבותם של העצים לאדם ולסביבה היא רבה; הם תורמים לנוף, לנוי, לאקלים, לאיכות 

הגורם האורגני הגדול ביותר בטבע ובעל משך הסביבה ואף למורשתו של עם. העץ הינו 

תקווה ההחיים הארוך ביותר. לעצים תרומה נכבדה לנוף הארץ, הם זכר לעבר, סמל ההווה ו

. הוא מפחית את התאם לעונות השנהלעתיד. לעץ מופעים רבים ומעניינים המתחלפים ב
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ה, משפר את חמצני ואת אפקט החממ-הטמפרטורה בסביבתו, מקטין את הזיהום בפחמן דו

המגוון הביולוגי, מעלה את ערך הנכסים שבסביבתו, משפר את חיי החברה ומקטין פשיעה; 

 בקיצור, נכס חי שראוי וכדאי לטפל בו ולשמרו! 

 בתיקון לחוקפקודה מנדטורית שעודכנה  -העצים בישראל מוגנים בחוק "פקודת היערות" 

כתוצאה מפיתוח ומבנייה, ולכן ננסה  . העצים בסביבה העירונית עלולים להיפגע2014בשנת 

תם לאדם ולסביבה, לשמור עליהם, לעודד את הרשות לטפל  להכירם, להעריך את תרומ

 בהם ולשקמם ולפעול להוקרתם ולאהבתם. 

  נאמני אילנות נאמני אילנות   --פעילים למען עצים פעילים למען עצים 

ביכולתם להצטרף למיזם  -מעבר לפעילות שבדפון זה  ,בהגנה על עציםאלה המגלים עניין 

שבמשרד יחידת פקיד היערות  .ומרים על עצים" באמצעות אתר משרד החקלאות"ש

 תשמח לסייע בכל פרויקט ומיזם חינוכי שנועד לקדם שמירה על עצים. החקלאות 

ניתן לקבל מענה לשאלות בנושא הגנה על עצים בירושלים שבמינהל הקהילתי "גינות העיר" 

סיוע בהגשת עצים במרחב הציבורי או הפרטי ובוגרים, הכוונה והדרכה במקרים של כריתת 

מפעיל תכניות בבתי ספר, פעילויות . המינהל הקהילתי אף ערר על רישיונות לכריתת עצים

העלאת פנאי למשפחות בגינות ציבוריות ובגינות קהילתיות ואירועים קהילתיים שונים ל

 אילנות.העצים והלנושא בקרב הציבור המודעות 

מנהל אגף שפ"ע בעירייה, והוא הממונה על כל בתפקיד על פקיד יערות בעיריית ירושלים פו

נושא הגנת העצים בעיר ועל מתן רישיונות לכריתה ולהעתקה. ניתן לפנות אליו דרך המוקד 

 העירוני כדי לדווח על פגיעה בעצים. 

  ......נתחיל בסיורנתחיל בסיור

אורן  :בודדעץ נטוע  ,קצה מסילת הרכבתממש ב ,בית לחםודרך רמז  ותנת הרחובבפי

ניטע כנראה בראשית  ,במושבה הגרמניתשותיקי עצי האורן ומ ,זקןה[. העץ 1] ירושלים

גלים לגדול בבית מסורבים, העצי אורן ירושלים מצויים ת המאה ועשרים. במושבה הגרמני

אך גילם, כובד משקלם ובית  ,את המושבהמאוד מפארים אמנם גידול קטן מאוד. העצים 

. מיקומו של עץ זה בפינת הרחובות מבליט את קמעה אותם למסוכנים יםכהופהקטן  םגידול

 ראשונה. ה תנונצא למשימ ממנהו ,מסלולבנקודת ציון עבורנו ה והויהעץ ו

 ,חם התחנהתכבר הגעתם למאם : גיחה קצרה לגן בלומפילד. 1משימה 

את  חצו ,פנו צפונה .מומלץ לאזור עוד מעט כוח ולבקר גם בגינת בלומפילד

ומת את הצ חצו ,והמשיכו בשביל ההליכה עד קצה פסי הרכבתהכביש בזהירות 

 לגינת בלומפילד. םהגעתו -המשולשת 
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גן בלומפילד נמצא בין רחוב דוד המלך לשכונות ימין משה ומשכנות שאננים. הגן תוכנן ע"י 

ל האמן ש. בכניסה לגן נראה את מזרקת האריות 1964 שנתאדריכל אולריק פלסנר ונחנך בה

 לעבע"י ממשלת גרמניה. המזרקה מעוצבת בצורת עץ  1989 שנתשנתרמה בראמפ גראנות 

יונה עם  - כולה ומעל ,כדור הארץניצב  העץ על ;את שלוש הדתות יםגזעים המסמל השלוש

 מפגש בין תרבויות ועמים. ומייצג את נקודת הענף עץ זית במקורה. המיקום הינו סמלי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [.2אירופי ]מדשאה רחבת ידיים ובה משולבים עצי זית  פרוסה ,למזרקה ןצפומ ,בהמשך

עלי הזית מהנות מגזעי הזית המפותלים ויל כדאיובהחלט  ,השטח נראה כמו מטע זיתים

. בתקופת המסיק ניתן למסוק זיתים ולהכין רהיבהנעים ברוח ויוצרים מראה מהמכסיפים 

נטועים  ,עם אגף גנים בעירייה[. בנוסףמראש  זאת אכל ]יש לתאםממהם שמן או זיתים ל

 . [4] שונים [אולמוסבוקיצה ]עצי ו[ 3] בלוטיתעצי אילנתה בשטח זה 

עצי לאורכו ו ,בצמוד לגן שביל אופניים ]צמוד לרחוב דוד המלך בצד מערב[נסלל  2014בשנת 

החרוב מזכירים . עצי באופן מקצועי ביותר במהלך הפיתוחושוקמו [ ששומרו 5חרוב מצוי ]

הזקן תן את פריו. יאת המשל הידוע על חוני המעגל שראה זקן נוטע חרוב ושאלו מתי העץ י

בניו ולם א ות,ריהפמ טעוםלא יזכה לעצמו והוא  ,שנה 70עוד באמנם העץ יניב פירות השיב ש
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עצים אנו נוטעים  -קיימות מהות הבעצם הוא  לכךמשל הניהנו ממעשה ידיו. ודאי יונכדיו 

 ם. מפירותיההיפה ו פםנוכדי שיוכלו ליהנות מלדורות הבאים  םורוצים לשמר

 ןהשמ ,טבעיותגבעות שתולה על הנות מהמדשאה הגדולה היבקטע זה של הגן תוכלו ל

ין ב מופעיהם המעניינים והמשתניםממצל העצים ו ,פורצים סלעי גיר גדולים ומרשימים

ית דורמציון יכנספית על חומות העיר העתיקה, מזרח לתצלכיוון ללכת מומלץ עונות השנה. 

ומלון הר  מגדל דוד, גיא בינהינום, שכונת משכנות שאננים וימין משה, מרכז בגיןבהר ציון, 

שימו לב  .והשקיעה בעיקר בשעות הזריחהאך  ,ציון. הנוף עוצר נשימה בכל שעות היום

 ,ללא עצי הברוש והאורן ההיסטוריים ן אותהכם ונסו לדמיילפניהנוף המצטיירת לתמונת 

 .שהם אלה המשווים לה בעצם את יופייה

 יםלבולאורך המסלול משבפארק המסילה. ש בסיור העצים משיךלתחנת הרכבת ונ בושנ

ודאי לספר לנו על ימי ואשר יכולים ב ,ויותר שנה 80עצים בני  :צעיריםבעצים עצים ותיקים 

 30שעוד  ,עצים חדשיםנטיעות  לצד ,בתחנהות מאורעהעל ועל האנשים  ,התחנה מראשיתה

 . מקוםשנה יפארו את הסביבה ויצלו על המטיילים הרבים הפוקדים את ה

אלה [. עצים 6] ברכיכיטון צפצפתיים שני עצי ניצב, ניצפוה הצדמ ,ממש מול מבנה התחנה

 ,בתקופת הבריטיםעו טינרבים  ברכיכיטון צפצפתישנה. עצי  80-גילם כוותיקים בירושלים 
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ושלים ומסתגל לתנאי הקרקע גדל היטב בירמוצאו של העץ מאוסטרליה הוא ולמרות 

כלי בנושא יתית יפעילות חוועריכת שמשת לממפוחית כהפרי צורתו הייחודית של והאקלים. 

 . מהטבע הקשה

על גם [ מרשים המתפצל לשלושה גזעים. 7גדל עץ מיש דרומי ]אלה ם עצי ישנצמוד לב

שנשתלו  ,הרבה עצי מיש דרומי ותיקים נטועיםם חתמל הסמוךרחוב בית לחם כת מדר

הכביש והמדרכה. המיש הנו אחד שהסבו להם תלאות הע"י הטמפלרים וסבלו מ כנראה

עץ ה חווהש דרסטישנים. גיזום הענפים הביכול לחיות מאות ו ,העצים החסונים בארץ

יפתו הנאה ומפריו מחודד, מקלהמגזעו ניתן ליהנות  , ובכל זאתעמו במהלך השנים לא היטיב

 המושך ציפורים למתחם. 

מערב[ קבוצת עצים הנטועה ברובה מחוץ צד מימיננו ]מ עד שנראה ,נתקדם מעט בהליכה

[, 8הם עצי פלפלון בכות ]. עצים אלו פארקבבחלקה הגובלת  לחומת האבן הטמפלרית

נשתלו לפני יותר משישים שנה.  -העצים ותיקים מאוד מרבית  .בכותית ודלילה םצמרתש

 ,נוף ראשוני מהירלהקניית מראה ים בדרך כלל מיועדה "עצי חלוץעצי פלפלון בכות הם "

בחלק  מעמיקה תתבוננוה ,אכן .בגזעם פטריות הפוגעות שלמתנוונים לאט בהם ובהמשך 

קבוצה הם יחד בבעמדם  .חזקחריף וחלולים. לעלים ריח אופייני הם הגזעיתעיד על מהעצים 

 החציציצירת לם תורמיהם גם בנוסף לזאת, . מושכים ציפוריםמייפים את השביל ו, יםצלמ

הללו בית לחם[. ניתן להאריך את חיי העצים דרך רחוב רחוב הסואן ]בין הפארק לסמלית 

תמיכה גם ובחלק מהמקרים  ן,קבויהגזע מרשל טיפולי שיקום הכוללים ניקוי באמצעות 

 מכנית.
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בתחנה בית גידול מתאים שום שאין ]מזרח[ קבוצת עצי הדר השתולים במכלים. מ שמאלנומ

הדר עצי  :עצי הדר במכלים כעשרים לאורך השביל וברחבי המיתחםנשתלו  אלה, לעצים

עתיד צפוי לעצים הללו לא מראה חקלאי. מעין למתחם  יםשווהמ ,לימוןהדר התפוז וה

 גרימת הנאהתחנה בעצי פרי והט ושיאך ק ,מפעם לפעםלהחליפם תכן שיצטרכו יוי מרשים,

נפש את המשובב בסוף הקיץ לימונים ותפוזים ף יקטמהדרים באביב והמפריחת למטיילים 

  .רנין את הלבמו

לפנינו בתי  .נפנה מבטנו ימינה ]מערבה[ מעבר לחומה ,הליכהגביר מעט את קצב הנבטרם 

 ופיע. מבנה זה ההנמצא בבנייה ת ]מתחם קולוני[הגרמנית ומלון ארבע העונו המושבה

אפיל בממדיו ובצלו על בית העם יונראה כי  אחדות, ך שניםנמששו של מאבק ציבורי כותרתב

ו לשימור. אני מטיל ספק ביכולת על עצי אורן ירושלים היסטוריים שסומנוהטמפלרי 

במערכות עתידית ם ופגיעה הליא מבנהעקב הקרבה של הובעתידם ימור של אותם העצים הש

 .בינתיים אורן אחד כבר הלך לעולמואך , ימים יגידו ;במהלך הפיתוח השורשים שלהם

שכונת במושבה הגרמנית וב ניכרת לעיןפיתוח הבנייה והתהליכי עצים מול השימור סוגיית 

 ,של שימור הסביבה והנוף נוצחוילנ הדוגמ וההומפארק ה. , הסמוכות לפארק המסילהבקעה

 ונקווה שכך יהיה גם בעתיד.  ,לפחות בשלב זה

  .ציר התנועהנפוץ ביותר לאורך עץ איזה ער שו סביב ונסו לביט: ה2משימה 

. שלוש-שנתייםכלפני  ו,עם הקמתבפארק שנשתל  ,עץ צעיר יחסיתמדובר ברמז: 

 . לבן ומפוספסמעט גזעו ו גדולים מאוצבעים ועלי ,בעל נוף צירי הוא

 ,טוביםגידול . בתנאי דולב קליפורניו [9דולב מזרחי ]בשדרה משולבים עצי 

תאים מבחינת נפח בית בית גידול מבו המתבטאים בכמות הגונה של השקיה

נופם מ הטיילת מוצלת לגמרי ונהננמצא עצמנו בעתיד מטיילים ב –השורשים 

 ;לינושלכת צהובה ומרבד עלים לרגיופיעו בסתיו  :המרשים של עצי הדולב

 לעבגזעו הלבן את ץ ושלד ענפי העראות את לזכה חשפו השמים וניבחורף י

קיץ מפירות וב ;צלמלוב ירקרק ובאביב נהנה מלב ;החברבורות המאפירות

 אונות עמוקות.  5-3ולהם  ,כף ידדמויי כדוריים מעניינים למראה. העלים 

ירושלים בודד ולפניו עץ אילנתה עץ אורן עוד נפגוש  ,בית הכווןל בטרם נגיעו ,נמשיך בטיול

מפיץ ופלשני זה . עץ רבים . לאורך המסילה נראה עצי אילנתה גדולים וקטנים[3] בלוטית

טעו בירושלים עצי ינ ,30-בשנות ה ,עצמו ללא יכולת שליטה עליו. בתקופת הבריטים

 ,העצים יתרבולם מא ,פעים מענייניםומו , שנאחזו בשטחים רבים ויצרו הצללהאילנתה

והעירייה מתקשה  ,הם זריעים שצמחו לבד מזרעים ,הנראים לאורך המסלול ובצדיו

 עליהם. ובבקרה בשליטה 
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שלומי  ם שלבבעלות ,פארק המסילה תוכנן ע"י משרד מנעד ק עצמו:על הפאר יםמילכמה 

לצוות המשרד על  נוףלפרס קרוון לגנים והוענק  2013. בשנת יאיר אביגדור וצבי דקל זאבי,

בתהליך ההקמה שולבו התושבים והמינהלים הקהילתיים שבאזור. המקום, . תכנון הפארק

עזוב שטח , והפך מתוואי הרכבת התורכית, נמצא בונםד 80-ק"מ ושטחו כ 7-שאורכו כ

 ההפארק דוגמ , שהעניקו את הפרס, משמש. לדעת השופטיםומרהיב מרשיםפארק למוזנח ו

: בני למוקד משיכה של טבע בשילוב אורויוצאת דופן להחייאת החיים העירוניים בסביבתו 

, לירושלים שהובילה הישנה הרכבת מסילת של הנטוש הציר את היטב מנצל הפארק תכנון"

 עד חסומה שהייתה העירונית הרקמה את לאחות הצליח ואיכותיים פשוטים ובאמצעים

 ".הסמוכים לרחובות לחיבורים מיוחדת לב תשומת מתן תוך, להקמתו

אלפי המטיילים הפוקדים את הפארק בשעות היום השונות ובמהלך עדות חיה להצלחתו הם 

 השבוע. ימות 

האתרים על סיפור הרכבת לירושלים וובהם מידע על בים שלטים מוצהפארק  כו שללאור

 . מקוםהשונים ב
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 המדינהשל  הבתרבותמכונן  סטוריאירוע הי יתההרכבת לירושלים הי יכ להזכירחשוב 

עשתה דרכה לירושלים [ 1892בחודש אלול תרנ"ב ]שבדרך, תרומת השלטון העותומני. 

להגיע ניתן היה  1998מאז ועד שנת  .מרשיםו חגיגי אירועבתקבלה שנהרכבת הראשונה 

היום אך  נטוש,קופה ארוכה היה האזור ת .דרך נחל שורק ם,מדהינוף של  מסלוללירושלים ב

 סביבה. הנוף ות האהפארק מעשיר, מרענן ומחיה 

 

  ::טיולטיולמסלול המסלול ה  ךךמשמשהה

שטח ממנו נעבור ל .בירושלים חשמלהשל חברת מתחם תחנת הכח הראשונה נמצא ימיננו ל

להכוונת הרכבת. שנועדו  מרכיביו כל לשופץ מעט ונשמר ער שא ,רחב יותר באזור בית הכוון

 ה. נעיממשמש כמסעדה קטנה ו כיום המבנה

הטרומס  נטועים עצי רימון מצוי, עצי עוזרר קוצני ועוזרר אדום,זה  מרחבשוליו של ב

עלים -חד נראה עצי סיגלון ,בנוסף לעצי הדולב ,ברחבהו ;[עלי דפנה]עצי ער אציל  ,קטלבי

  .]ג'קרנדה[

 נסו לזהות את העצים בעזרת אחד ממגדירי העצים המומלצים בסוף הדפון.
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 נוף.בויה יצמחשאנו מתבוננים בהנאה בתוך לרחוב בית לחם הסמוך,  פסענ ,מכאן

 אכסניית סנט צ'רלס,מבנה גדול של  ננו, בצד מערב,ימיבמהלך ההליכה נוכל לראות ברקע מ

מטע לשריד  -[ 11ה עצי שקד מצוי ]יתרבשמ ,קבוצת עצים גדולה - סמוך אלינובלפניו ו

לאחר  ,יםביופי יםרהיבורוד מ-לבןצבעי ב שקדים מהתקופה הטמלפרית. באביב המטע פורח

למגוון הביולוגי, לנוף ולסביבה זה ים. תרומתו של מטע שקדמניב בהיר ו בירוק במכן מלבל

  ביותר. החשוב

 

 

 

ע לדרך בית לחם. בפינת הפארק מבנה קטן ובו קיוסק למיצי יגנ ,הליכה קצרה ומהנהבתום 

 פירות. 

להמשיך בהליכה עד אפשר  ;למתחם התחנה שובניתן ל המשך דרככם:בבחור עכשיו עליכם ל

וממנו לחזור דרך רחוב בית לחם  ש אפשרות נוספת:יו ;קצה רחוב עמק רפאים ותלפיות

 .מושבה הגרמניתב סיירל
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[. 9נראה לימיננו, בצד מערב, קבוצות של עצי ברוש מצוי ]דרומה בטיילת  לאלה הממשיכים

הקברות הטמפלרי הצמוד לפארק המסילה ונמצא מצד עצים אלו גדלים גם בשוליו של בית 

ימין לאחר שנחצה את דרך בית לחם. עצי ברוש רבים מכבדים בנוכחותם בתי קברות משום 

 קומתם הזקופה המשרה אווירת כבוד ורצינות.

 

  תיאור מיני העצים בגן ובסביבתותיאור מיני העצים בגן ובסביבתו

. בשיפוע צמוחטה לונה ,צרה וזקופה וצמרת .עץ ממשפחת האורניים -. אורן ירושלים 1

מסתפק בבית שורשים מצומצם, חסכן במים. נפגע ממזיק תהלוכן האורן הגורם לצריבות 

הפריחה הזכרית והנקבית במקומות שונים על העץ.  .בעור ובעיניים. העלים מחטניים

אפשר האבקה עלולה לגרום לאלרגיה. הפרי אצטרובל המבשיל במשך שנתיים. על הקרקע 

 ם. האצטרובלים שנפתחו בעקבות החום ופיזרו את זרעיבורים ואצטרובלים סגלהבחין ב

עץ ירוק עד ממשפחת הזיתיים. בר בארץ. מוצאו מאזור הים התיכון. גזעו  -. זית אירופי 2

הפרי ענבות  .מחורץ ומפותל, עליו אפורים, פריחתו לבנה באביב ועלולה לגרום לאלרגיה

עילות: בסתיו, לאחר תקופת החגים, פעץ מאריך חיים. הירוקות המשחירות בהבשלתן. 

 ניתן לערוך מסיק זיתים ולהכין שמן זית או לכבוש את הזיתים לאכילה.

עץ נשיר ממשפחת הסימרוביים. מוצאו מסין הרחוקה. העץ הגיע  -. אילנתה בלוטית 3 

עץ שמפיץ עצמו באופן בלתי נשלט ע"י  –לארץ בשנות החמישים. הוא פלשני ]עץ פלשני 

זרעים ופוגע במאזן האקולוגי בסביבה[ ונפוץ בכל רחבי העיר. אינו מומלץ לשתילה. הפריחה 

חודשים רבים, במשך הפרי מקשט את העץ  .באשכולות גדולים בצבע ירוק בראשית הקיץ

של העץ  וצורתו כנפיות מקופלות צהובות וחומות. במקרה שפוגשים בשתילים צעירים

 במקומות שאינם רצויים בהם, כדאי לעקרם עם השורש. 

הובאו לארץ מינים שונים של הסוג  50-בשנות ה -. בוקיצה ]אולמוס[ מינים שונים 4

צפון מומוצאם מאסיה ו אולמוס הנקרא היום בוקיצה. המינים שייכים למשפחת המישיים

ע קרם בהיר, הפרי כנפית עגולה שלכת צהובה, הפריחה באביב בצב לעב ,עץ נשירהאמריקה. 

בקבוצות על הענפים. הגזע מחוספס. העץ רגיש ופיע הוא מו קרם,-בצבע לבן ושטוחה

אם  זה: מיוחדת לסוגה. שימו לב לתופעה הובגניירושלים ברחובות מצוי רבות  .לשברים

 . תסימטרילא מתקבלת צורה  – ואת העלה באמצע יםקפלמ

ממשפחת הקטנייתיים ]כליליים[. מוצאו ים תיכוני. בר בארץ. עץ ירוק עד  -. חרוב מצוי 5

  .הפריחה בראשית הקיץ בצבע ירקרק .ביתי, יש עצי זכר ועצי נקבה-העץ דו .העלווה מורכבת
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פעילות: נסו לזהות עצי חרוב ממין נקבה הפרי תרמיל פחוס בצבע חום כהה בבשלותו. 

 -על הקרקע[; פרי החרוב טעים בבשלותו  על העץ או שרידי פרישפרי ה על פיוממין זכר ]

 ניתן לאסוף זרעים לאוסף הזרעים ולהנביטם ליצירת שתילי חרוב. וכחו!יוהטעמו ו

מוצאו ממזרח אוסטרליה. העץ  .עץ ירוק עד ממשפחת הסטרקוליים -. ברכיכיטון צפצפתי 6

עמון בצבע רח באביב באשכולות דמויות פופ .נפוץ בירושלים. גזעו פירמידלי בצבע ירוק

 ל. חסון וחסכן במים. יבשכאשר משחור  וצבע ,וית סירהמירקרק. הפרי בצורת מפוחית ד

עץ נשיר וחסון ממשפחת המישיים. מוצאו מאזור הים התיכון ומאירופה  -. מיש דרומי 7

שחור -פירות בצבע חוםה .ירוק בקיץבצבע הדרומית. בר בארץ. נדיר מאוד. פריחת העץ 

אפורות. הפרי מושך ציפורים. בגן אמנם יש -בעל פצלות לבנות -בקיץ ובסתיו. גזעו מיוחד 

 שנה.  90רק פרט אחד, אך ברחוב ז'בוטינסקי הסמוך יש שדרת מיש דרומי ותיקה שגילה 

 .הנוף בכותימוצאו מאמריקה הטרופית.  .עץ ירוק עד ממשפחת האלתיים -. פלפלון בכות 8

חריף. הפריחה במכבדים לבנים באביב המאוחר.  םריחוירוק בהיר  םצבע ,העלים מורכבים

 מושך ציפורים. עץ פלשני. ה ,אדום-אשכולות עמוסי פרי כדורי ורודה

אונות. צבעי שלכת  3-5עץ נשיר ממשפחת הדלביים. עלים גדולים בעלי  -דולב מזרחי . 9

צהובים. הפריחה בתפרחות כדוריות בצבע ירקרק באביב. הפרי דמוי כדור עם בליטות דמוי 

 ע חלק בצבע לבן עם כתמים אפורים.קוצים בסתיו ובחורף. הגז

עליו קשקשיים קטנים; עץ ירוק עד ממשפחת הברושיים. עץ מחטני זקוף.  -ברוש מצוי . 10

הפריחה זכרית ונקבית בנפרד וצבעה ירקרק. פורח באביב ומפזר אבקה רבה העלולה לגרום 

פעילות: אספו אלרגיה. הפרי הוא אצטרובל קשקשי עגול הנמצא על העץ כל השנה. 

האם הבחנתם בכך שיש אצטרובלים  .אצטרובלים של ברוש בשלבי התפתחות שונים

סגורים ואצטרובלים פתוחים? מה גורם להם להיפתח? ]החום המסייע להפצת הזרעים[ עץ 

  איזה הוא? –אצטרובלים אף הוא נוסף בסביבה נושא 

עץ נשיר ממשפחת הוורדיים. מוצאו ים תיכוני. בר בארץ. מצטיין ובולט  -. שקד מצוי 11

ע לבן או ורוד בסוף החורף ובאביב המוקדם ]סמוך לט"ו בעיקר בפריחתו השופעת בצב

פעילות: עקבו אחר במרכז הגן עץ שקד ותיק ומרשים.  בשבט[. פריו בית גלעין קשה ואכיל.

אספו פירות  .מועד פריחת העץ ובדקו אם אכן פריחת העץ מתרחשת תמיד בט"ו בשבט

 . ו כיצד הפרי מוגן בעטיפה קשהראו
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 :ספרים להכרת עצים

 עצי ארצנו, מדריך לזיהוי עצים, בהוצאת משרד החקלאות 

 מדריך העצים בישראל לילדים ולנוער, בהוצאת מודן 

 בהוצאת משתלת פינס  ,עצי נוי בישראל 

 

 הדפון והפעילות בשיתוף מינהל קהילתי גינות העיר

 ואגף גנים ונוף בעיריית ירושלים

 עריכה לשונית: עדי סלוניקו; גרפיקה: לובה קמניצקי

 

 

 


