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"דור אחד שותל עץ, דור אחר נהנה מהצל" (פתגם סיני).

שימור ס למען  נכתב  זה  יור 
ולהעלאת  בירושלים  העצים 
בשכונות  בעיר.  המודעות לחשיבותם 
רבים,  עצים  שתולים  בירושלים  הוותיקות 
מיופים  וליהנות  עמנו  לסייר  מוזמנים  ואתם 

ומעוצמתם.

העץ הוא בעצם היצור החי הגדול בעולם. הוא 
ולצמוח.  לנשום  מפסיקה  שלא  מכונה  כמין 
קצת מספרים: עץ אחד יכול לספוג כ-20 ק"ג 
המכילים  תרחיפים  ק"ג  וכ-80  בשנה  אבק 
של  טונות  כ-20  קולט  העץ  רעילות.  מתכות 
חמצן  ק"ג  כ-700  פולט  חמצני,  דו-  פחמן 
בשנה.  מזוהם  אוויר  מ"ק  כ-100,000  ומטהר 
עץ בקרבת הבית מפחית רעשים ופועל כקיר 
השפעה  יש  בוגר  עץ  של  ולשורשיו  אקוסטי, 
על  מצל  הוא  אדמה,  רעידת  בעת  ממתנת 
בקרבת  הטמפרטורה  הקיץ  ובעונת  סביבתו 

העץ נמוכה יותר.

וכך  תהליך הדיות מעשיר את האוויר בלחות 
בחמצן.  יותר  ועשירה  ירוקה  סביבה  נוצרת 
של  הרוח  מצב  את  מרוממת  עצים  סביבת 
ואת  הבריאות  את  משפרת  התושבים, 
שבסביבה  מראים  מחקרים  החיים.  איכות 
אלימות.  מקרי  פחות  יש  בעצים  עשירה 
מפני  מעצים  החוששים  אנשים  יש  בימינו 
מושכים  ליפול,  עלולים  מלכלכים,  שחלקם 

חרקים ועטלפים ועוד. אך כל החששות הללו 
של  הרבה  לתרומתם  בהשוואה  מתגמדים 

העצים לאיכות חיינו.

בסיורנו לא ציינו את גילם וגובהם של העצים, 
הנתונים  להערכת  שיטות  מספר  הנה  אך 
האלה. מומלץ ליישם שיטות אלו ולשתף בכך 

ילדים.

את  לצלם  ניתן  אם  עץ:  גובהו של  הערכת   .1
לידו  כשאדם  אותו  צלמו  אורכו,  לכל  העץ 
האדם  גובה  נכנס  פעמים  כמה  ובדקו 

בגובהו של העץ.

"הרוצה  במשנה:  מובאת  נוספת  שיטה   .2
וצלו  למדוד קומתו של דקל מודד קומתו 
דקל"  של  גובהו  כמה  וידע  קומתו  וצל 
(עירובין מ"ג). כלומר, מודדים את היחס בין 
גובה האדם לאורך צלו ואת התוצאה נכפיל 

באורך צלו של העץ.

הבאה:  הנוסחה  פי  על  נעריך  העץ  גיל  את 
 1.5 בגובה  בס"מ  העץ  היקף  את  מודדים 
הסכום   .2.5  - ב  מחלקים  התוצאה  את  מטר. 
גם  העץ.  של  המשוער  הגיל  הוא  שמתקבל 
של  האזור  לפי  העץ  גיל  את  להעריך  אפשר 

השכונה שבו הוא צומח.  

אז עכשיו, כשאנחנו בעד העצים, לא נותר 
לנו אלא לצאת לדרך. 

סיור בעקבות עצים
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מתחם התחנה הראשונה
”אילו ידעתי שאמות מחר - הייתי שותל עץ היום“
(סטפן גיררד)

הרכבת ב תחנת  נבנתה   1892 שנת 
הראשונה בירושלים. היה זה חידוש 
גדול, ואיש לא נותר אדיש אליו: אליעזר בן יהודה 
התלהב וכינה את הפרויקט ”ניצחון ההשכלה על 
הבערות“, דוד ילין המציא את המילה רכבת (על 
כבשים  מאות  שחטו  והתורכים  גמלת)  משקל 

לכבוד טקס חנוכת התחנה. 

הדרך  תוואי  בגלל  מסורבל.  היה  הביצוע  אך 
ופסי המסילה שהיו צרים מדי  יפו,  המפותל עד 
מירושלים  הנסיעה  נמשכה  חיסכון),  (מטעמי 
בין  הארוך  המסע  שעות.  משש  פחות  לא  ליפו 
זו  כמו  בדיחות,  אינספור  הוליד  הערים  שתי 
המספרת על השלטים שנתלו על קירות הרכבת 
בשעת  מוגנים  פרחים  לקטוף  לא  בתוקף  ודרשו 
הנסיעה. בשנים האחרונות הפך המתחם מעזובה 
ובית גידול לוונדלים למרחב מרשים של פעילויות 

תרבות ומסחר. 

נעלה על גג התחנה. בתצפית מערבה מתגלה לנו 
נוף עירוני עשיר בעצים, בעיקר אורנים וברושים. 
ומאות  עשרות  לפני  התבצעו  מהנטיעות  חלק 
מהעצים  היום  עד  נהנים  העיר  ותושבי  שנים, 

שנותנים צל ופרי.

הרכבת, שמכונה  גן  נמצא  יד מתחם התחנה  על 
גם ”פארק המסילה“. צמחייתו נטועה משני צדי 
מסילת הרכבת  והוא משתרע עד לשכונת מלחה. 
יהיה  מעניין   - דולב  עצי  ניטעו  הגן  של  לאורכו 

 30 בעוד  הזו  הארוכה  הדולב  שדרת  את  לראות 
שנה. טוב יעשו מתכנני הגנים בעיר אם יטעו בגן 
הרכבת גם עצים בעלי זיקה היסטורית לעיר, כגון 

אורנים, זיתים וברושים. 

ואת  ימק”א  בניין  של  המגדל  את  רואים  מצפון 
מלון המלך דוד. ממערב נשקפים אלינו גן הפעמון 
מעט  ורחביה.  טלביה  שכונות  וכן  ענבל  ומלון 
והמושבה  קטמון  שכונות  ניבטות  יותר  דרומה 
המשופעות  ותיקות,  שכונות  הן  אלה  הגרמנית. 
מעבר  ממש  ממזרח,  ועתיקים.  בוגרים  בעצים 
לכביש, נמצאת גבעת התנ”ך - אחד מאתרי הטבע 
בחורף  בגבעה  לבקר  מומלץ  בירושלים.  העירוני 
חינניים.  בר  פרחי  מכוסה  כשהגבעה  ובאביב, 
אנדריוז  סנט  בכנסיית  נבחין  זו  לגבעה  משמאל 

ומאחוריה - הר ציון והעיר העתיקה.

משם  שעולה  כפי  הגרמנית.  המושבה  אל  ניכנס 
 - הטמפלרים  הגרמנים  היו  מייסדיה  השכונה, 
מגרמניה,  פרוטסטנטית  נוצרית  תנועה  חברי 
שחרתה על דגלה את ערך החזרה אל המקורות 
האדמה.  עבודת  באמצעות  הגאולה  קירוב  ואת 
בשנת  הטמפלרים  ייסדו  הגרמנית  המושבה  את 
החומות,  מן  היציאה  תהליך  של  בשיאו   ,1873
בתי  דבר.  לכל  גרמני  ככפר  המושבה  את  וניהלו 

ובחזיתם  הטמפלרים עדיין עומדים על תלם, 
של בתים רבים אפשר להבחין בפסוקים מן 

התנ”ך המעטרים את פתח הכניסה. 
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שבי בית הקפה של קולנוע ”לב סמדר“ יו
העבה  בגזע  להבחין  לא  יכולים  אינם 

לגג.  מבעד  החוצה  שחודר  המבנה  בתוך 

מדובר בברוש רגיל, אך שימורו בתוך המבנה 

מאד  ראוי  הזה  השימור  למיוחד.  אותו  הופך 

להערכה אם נביא בחשבון כי במקומו אפשר 

היה להכניס עוד כמה סועדים...  

בייעור  בארץ  הנפוצים  מהעצים  הוא  הברוש 

בלתי  לחלק  שהפך  רבות  שנים  וכבר  ובגינון, 

פרדסים  של  נוף-ילדות  ארצנו.  מנוף  נפרד 

המוקפים שדרות ברושים ארוכות זכור לרבים 

מאתנו, אך כיום הוא נעלם כמעט לחלוטין.

הגופר  עץ  עם  הברוש  את  מזהים  חוקרים 

המקראי, שמו היווני קופריסוס, שממנו נבנתה 

קנים  גופר  עצי  תיבת  לך  ”עשה  נח:  תיבת 

תעשה את התיבה וכפרת אותה מבית ומבחוץ“ 

(בראשית ו' 14). 

הרצל  נטע   1898 בשנת  בארץ  בביקורו 

ארז.  בו  זיהו  שבטעות  ברוש  מוצא  במושבה 

על בן גוריון ידוע כי ייחס חשיבות רבה לשימור 

ישראל  מדינת  של  החירום  במצב  גם  עצים, 

לבוא  יוכל  לא   – שנכרת   70 בן  ”עץ  הצעירה: 

לעץ  תמורה  אין  חדש.  מועיל  מבנה  שום  במקומו 

קפה סמדר - ברוש מצוי
ניתן,  רק  לו  איתן,  לבדו  ”ברוש 

ואלמד, את דרכו של עץ אחד...“
(מתוך שיר מאת אהוד מנור ”ואני ראיתי ברוש“)

אין  אדם.  שורשי  עוקר  כזה  עץ  המשמיד  עתיק. 
שום בניין או חשמל חשוב יותר מעץ איקליפטוס 
שורשי  הם  אלונים.  חורש  ישנה,  שקמה  עבות, 
בן  ולעץ   – שם  או  כאן  להקים  תוכל  בניין  האדם. 
ערעור  אלא  ונדליות  רק  זו  אין  תמורה.  אין   100
נמצא  תמיד  אצלנו.  עוקרים  קלות  ובאיזו  העתיד. 
הישר  לקו  למשהו,  או  למישהו  מפריעים  שעצים 
כיכר  לאיזו  או  החשמל  לחוטי  או  המדרכה  של 
הכנפיים...“  קצר  בדמיונו  יזם  שמישהו  קטנה 
לאומיים,  גנים  חוק  הבאת  בעת  הכנסת,  (משכן 
לקריאה  הנצחה  ואתרי  לאום  אתרי  טבע,  שמורות 

ראשונה בכנסת, 17.12.1962).

תיקון  הוכנס   2008 בשנת  רק  הצער,  למרבה 
האוסר  תיקון  והבנייה,  התכנון  לחוק   89
אישור  ללא  בוגרים  עצים  להעתיק  או  לכרות 
הרשויות. עד אז יזמים ונדל”ניסטים נהגו לגלח 
מאתר הבנייה את כל העצים. כיום הם נאלצים 
להשקיע משאבים רבים בשימור העצים וללא 
לאורך  כי  נוסיף  עוד  מבורך.  שינוי  זהו  ספק 
הרחוב של בית הקפה נטועים אורני ירושלים 
מרשימים בני כ-90 שנה ויותר. את רובם נטעו 

הבתים.  ובחצרות  ברחובות  הטמפלרים 
נוף העצים ברחובות המושבה הגרמנית 

מורכב בעיקר מעצים אלו. 
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הוא מ המקור  איקליפטוס  של  וצאו 
”העץ  התואר  על  בתחרות  באוסטרליה. 
הנטוע השכיח ביותר בארץ“ הוא שני רק לאורן 

ירושלים. 

מקווה  (מייסד  נטר  קרל  הביא   1884 בשנת 
ישראל) שתילי איקליפטוס מאלג‘יריה ושתל 
נעשה  והלאה  ומאז  ישראל,  במקווה  אותם 
טעות  לייעור.  נרחב  שימוש  באיקליפטוס 
לגדול  יכולתו  בשל  כי  לחשוב  היא  נפוצה 
לעזר  האיקליפטוס  היה  מוצפים,  בשטחים 
הוא  חוסנו  בגלל  זאת,  עם  הביצות.  בייבוש 
אומץ על ידי חלוצי העלייה הראשונה, על ידי 
נטעו  השישים  בשנות  והבריטים.  הטמפלרים 
איקליפטוסים בגומות הלימנים בנגב (לימנים 

– מבני עפר לאגירת גשמים). 

מפיקים  מעליו  רפואיות:  סגולות  לעץ 
לתכשירי  אותו  מוסיפים  כן  וכמו  נדיף  שמן 

עצים  חשוב-  לקח  למדת מכאן  הרי  ”ידידי, 
ללא שורשים, לא יחזיקו מעמד בארץ הזו“

(צ‘רצ‘יל לדיזנגוף בעת ביקורו בתל אביב) 

דבורים,  מושכים  העץ  פרחי  רבים.  קוסמטיקה 
ולכן בקרבת חורשות איקליפטוסים נהוג להציב 

כוורות.

מבט מקרוב:

מתוך  כבוקע  שנראה  רפאים,  עמק  ברחוב  העץ 
הטמפלרים  ידי  על  כנראה  נשתל  המדרכה, 
של  ערכו  ה-19.   במאה  בשכונה  שהתיישבו 
השימור גבוה במיוחד: אף שנפח התנועה ברחוב 
עמק רפאים גדל עם השנים, לא כרתו את העץ, 
הרחוב.  של  המיוחד  לאופיו  מוסיף  גם  שימורו 
יפה היו עושים המתכננים לו הבליטו את השימור 
על ידי פינת ישיבה מתחת לעץ או ערוגה רחבה 
לא  הצרה  במדרכה  ההליכה  אמנם  סביבו.  יותר 
נוחה במיוחד, אך אין ספק שהיא נעימה בהרבה 

על הליכה תחת השמש הקופחת הים-תיכונית.

עמק רפאים 16
איקליפטוס המקור
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ונתקע מ הזה  הצר  ברחוב  פעם  שנסע  י 
שתי  או  אשפה  משאית  בגלל  בפקק 
מכוניות שהעזו להגיח זו מול זו בו זמנית, יודע 
על  שצומח  הגדול  האורן  בעץ  הוא  שהאשם 

המדרון, חשוף שורשים. 

נוף  של  מראה  כמו  הם  שהשורשים  אומרים 
ללכת  מרחיקים  השורשים  למעשה  אך  העץ, 
העץ.  לנוף  מעבר  הרבה  מים  אחר  בחיפוש 
בגלל  גם  מופר  לנוף  השורשים  שבין  היחס 
הגיזומים התכופים וגם בגלל הבנייה המואצת 
שחפרו  אף  שרד  שהעץ  לראות  ניתן  בעיר. 
בהמשך  השורשים.  את  וחתכו  לגזעו  קרוב 
הרחוב יש גדם של עץ אורן שכנראה לא שרד 

את החפירה.

כיצד נבדיל בין האורנים?

ונוף  מפותל  נטוי,  גזע  בעל   – ירושלים  אורן 
פרוע. המחטים ערוכות בזוגות והאצטרובלים 

צומחים בנטייה כלפי מטה.

אורן הגלעין - בעל נוף מסודר וצמרת דמוית 
האצטרובלים  ואדמדם,  עבה  הגזע  סוכך. 
בזוגות  ערוכות  והמחטים  ורחבים  גדולים 
זרעי  את  נמצא  לרגליו  ס"מ.  כ-15  ואורכן 

האורן המוכרים לנו כצנוברים.

אורן קפריסאי - דומה לאורן ירושלים, אך נופו 
מסודר יותר ופרותיו נוטים לכל הכיוונים.

צירית  וצורה  מרכזי  גזע  בעל   - קנרי  אורן 
זקופה וסימטרית ומחטים ארוכות המסודרות 

בשלשות.

 

רחוב המגיד 4 - אורנים
הקול  ואין  סופו  ועד  העולם  מסוף  יוצא  קולן  "ששה 
פרי  עושה  שהוא  האילן  את  שכורתין  בשעה  נשמע... 

הקול יוצא מסוף העולם ועד סופו ואין הקול נשמע..."
 (פרקי דרבי אליעזר פרק ל"ד)
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צר המוזיאון היא ללא ספק אחד המקומות ח
נשתלו  הגן  מעצי  חלק  בעיר.  הקסומים 
במאה ה-19, ויש ביניהם עצים מאוד ותיקים. את 
הגן תכנן יחיאל סגל ז”ל, ובחלק מהתכניות אפשר 
לראות גם את טביעת ידו של הסופר ע. הלל שהיה 
וכגן צמחיית  בוטני  כגן  נוף. הגן תוכנן  גם אדריכל 
לנו  מראה  העליון  במפלס  שיטוט  ישראל.  ארץ 
ים-תיכוני,  חורש  עצי  המקורי:  מהגן  נשאר  מה 
חרוב  תולע,  אלון  ארצישראלית,  ואלה  מצוי  אלון 
אדר  אציל,  ער  מצוי,  קטלב  החורש,  כליל  מצוי, 
סורי, ואורן ירושלים. בעבר נכרת רוב החורש הים-

תיכוני ברחבי הארץ, ובתחילת המאה ה-20 החלו 
עם  ייעור.  בפעולות  החדשים  והעולים  הבריטים 
קום המדינה קיבל הייעור תנופה רבה ונשתלו אלפי 
דונמים של יערות אורנים ואיקליפטוסים. היערות 
היו חד-גוניים וכעבור מספר שנים מתו יערות אורן 
גרם  זה  מקרה  המצוקוקוס.  כנימת  בגלל  שלמים 
עצים  של  בעיקר  מעורבים,  יערות  שנשתלו  לכך 
על  השומר  ביולוגי  מגוון  קיים  כאשר  מקומיים, 
האיזון ומעודד את צמיחת החורש הטבעי. העצים 
חרוב  מצוי,  אלון  הם  זה  בחורש  ביותר  הנפוצים 

מצוי ואלה ארצישראלית.

את שני המפלסים התחתונים של גן מוזיאון הטבע 
ממלאת גינה קהילתית, והמשוטט במקום חש את 
אהבת הטבע והגן של פעילי הגינה. בגינה עצי פרי, 
כגון שזיף, תפוח, תות ונקטרינה. רצוי לשוטט בין 
בבריכות  ולהבחין  התבלין  וצמחי  הירק  ערוגות 

מתחם מוזיאון הטבע
”ֶאל-ִּגַּנת ֱאגֹוז ָיַרְדִּתי, ִלְראֹות ְּבִאֵּבי ַהָּנַחל; ִלְראֹות ֲהָפְרָחה 

ַהֶּגֶפן, ֵהֵנצּו ָהִרּמוִנים“ (שיר השירים ו‘ 11)
”ונטעתם כל עץ מאכל ונתן העץ פריו והארץ יבולה“ (ויקרא כו 4)

גידול  מכלי  של  דוגמאות  מצויות  במקום  המים. 
עצי  גידול  של  בחשיבותו  להפריז  ניתן  לא  שונים. 
לאכול  ניתן  כך  בשכונה.  או  בבית  מזון  וגידול  פרי 
ונקי, ליהנות מהעבודה בגן ולצרף גם  מזון אורגני 

את הילדים למעגל השמחה.

ומעל מצלים עצים עתיקים של אורן ירושלים. בשני 
שקרסו  אורן  עצי  של  שרידים  יש  בגינה  מקומות 
משמשים  ושרידיהם  ובשלג,  החורף  בסופות 
חובה  ופרחים.  ירקות  לשתילי  וכמצע  לריהוט-גן 
ולטפל בהם  נפילה  לאתר עצים שנמצאים בסכנת 
אחד  על  וקשירה.  גיזום  ידי  על  מקצועי  באופן 
הֹוְגַקְלֵצ‘ר,  בשיטת  ערוגה  נבנתה  שנפלו  האורנים 
ענפים  של  בסיס  על  הבנויה  מוגבהת  ערוגה  זוהי 
או גזעי עצים המכוסים אדמה ועליה שכבת חיפוי 
מעשירה  מקום,  חוסכת  הערוגה  צורת  נוספת. 
לחיפוי  מים.  וחוסכת  אורגני  בחומר  הקרקע  את 
האדמה  את  שמעשיר  מרוסק  בגזם  משתמשים 

בחומרים אורגניים ומפחית את התאיידות המים.

ומיש דרומי,  זית אירופי  יש עצי  במפלס האמצעי 
הזית  סמוך.  ממגרש  שהועתקו  נוספים  ועצים 
פלאי  להעתקה.  ביותר  הקלים  העצים  אחד  הוא 
ויש  ענק,  עצי  גם  הטכנולוגיה מאפשרים להעתיק 
מצריכה  העתקה  כמובן,  בכך.  המתמחות  חברות 

משאבים רבים וציוד כבד, לא תמיד היא צולחת. 
העתקות  של  מבצעים  מספר  נעשו  בארץ 

עצים גדולים כמו השקמה (פיקוס השקמה) 
בצומת חולון ואלוני התבור בכביש 75. 
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חורשת הכלניות - חורשת השמש 
אלכסנדר מוקדון: ”האוכל לעשות משהו בשבילך?“ 

דיוגנס: ”כן, זוז, אתה מסתיר לי את השמש“

מה ח השמש?  חורשת  או  הכלניות  ורשת 
בתוך  וירוק  מקסים  מקום  זהו  שבטוח 
היא  החורשה  ירושלים.  של  ונבנה  ההולך  הנוף 
”טבע  עירוני“ שבירושלים. בעונה  אחת מאתרי 
המתאימה אפשר לראות בה שפע של פרחי בר: 
ועוד.  ועוד  כלניות,  כרכומים,  סתווניות,  חצבים, 
לתושבי  רבות  תורמים  העירוני  הטבע  אתרי 
וכאתר  ירוקות,  כריאות  נופש,  כמקומות  העיר 
יש  ותרבות.  חינוך  לימוד,  פעילויות  מגוון  של 
למרות  יישמרו  אלו  שאתרים  ולפעול  לקוות 

הלחץ המואץ של הבנייה והפיתוח. 

בחורשה  ביותר  והמרשימים  הבולטים  העצים 
אורני-הצנובר,  הם  המזרחי)  בחלקה  (בעיקר 
אורני-הסלע.  או  כאורני-הגלעין  גם  הידועים 
ניתן לזהותם לפי נופם המסודר יחסית, צמרתם 
הקרקע  על  המפוזרים  והצנוברים  העגולה 

בסביבתם, שילדים נהנים ללקט. 

בחורשה גם חרוב וער אציל, שהועתקו ממתחם 
ראשון  במבט  רפאים.  עמק  ברחוב  קולוני  מלון 
אך  ההעתקה,  את  שרדו  לא  כאילו  נראים  הם 
בחרוב  הגזע  מבסיסי  התחדשות  רואים  מקרוב 

ובער-אציל. 

בחורשה נמצאים גם עצי אילנתה בלוטית. לעץ 
בצבע  מנוצים  גדולים  ועלים  אפרפר  גזע  זה 
מהם  נודף  אותם  ממוללים  כאשר  בהיר.  ירוק 
יובא  הוא  בסין.  העץ  של  מקורו  נעים.  לא  ריח 

לארץ לצורכי גינון מואץ, אך למרבה הצער הפך 
לעץ פולשני הנובט וצומח בכל מקום - הזרעים 
בור,  בשטחי  בקירות,  מדרכה,  בחריצי  נובטים 
ולמעשה בכל מקום. העץ מפריע לצמחים אחרים 
לגדול סביבו על ידי הפרשת חומרים כימיים, ויש 

להדבירו, אחרת ישתלט על כל האזור.

וצמחי  עצים  של  עצום  ממגוון  נהנים  אנו  כיום 
שם  אחרות,  מיבשות  לארץ  יובאו  שרובם  נוי 
ממערכת  חלק  והם  טבעי  באופן  צומחים  הם 
הופכים  מהם  אחדים  מקומית.  אקולוגית 
מסחרר  בקצב  ומתרבים  תרבות“  ל”פליטי 
(דוגמה מוכרת היא השיטה המכחילה), מאיימים 
על מערכות אקולוגיות טבעיות ומשנים את נוף 

הצמחייה המקומי.

בחלקה הצפוני של החורשה נשתלו גם עצי אדר 
סורי הצומחים במקום ללא השקיה. ניתן לפגוש 
גם בפיקוס התאנה, בעוזרר קוצני, בשקד, בצבר 
בוסתן  נשתל  החורשה  של  קטן  בחלק  ובחרוב. 
לזכרו של ליאור אזולאי, שנהרג בפיגוע בקו 14 
בשנת 2004 . ב”בוסתן ליאור“ משגשגים יחד עצי 

תות, אגס וגפנים. 

מול החורשה, ברחבת הכניסה למכון הרטמן, יש 
שלושה עצים יפים של ברוש הביצות (טכסודיון 

בארצות  הביצות  באזורי  שמוצאו  דו-טורי), 
הברית. ברוש הביצות הוא עץ המחט היחיד 

הנשיר שקיים בעולמנו כ-70 מיליון שנה.
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ית הנסן המוקף חומה ברחוב גדליהו אלון, ב
נקרא  בעבר  ה-19.  המאה  בשלהי  הוקם 
ונועד  ישו“  עזרת  למצורעים  החולים  ”בית 
לאשפוז מבודד של המצורעים הרבים שגדשו 
החולים  ל”בית  הפך  מכן  לאחר  העיר.  את 
את  שגילה  המדען   - הנסן“  ע”ש  הממשלתי 
את  שהקיף  הגן  המחלה.  מחולל  החיידק 
הבניין שימש בוסתן וגן ירק לצורכי המטופלים 
והצוות הרפואי ותרפיה לנפשם הפצועה של 
החולים. עד 2002 פעל המקום במתכונת של 
מרפאת חוץ ושיכן את המרכז הארצי למחלת 

הנסן של משרד הבריאות.

לחצר  הכניסה  את  מסמנים  עתיקים  ברושים 
בזווית  (שצמח  מצוי  תמר  עץ  שבה  הגדולה, 
וחרוב,  זית  עצי  תמיכה),  וקיבל  מעניינת 

אורנים עתיקים, אלון מצוי וליבנה רפואי. 

בית הנסן

”ַּגן ָנעּול, ֲאחִֹתי ַכָּלה; גל ָנעּול, ַמְעָין ָחתּום. 
ְׁשָלַחִי ַּפְרֵּדס ִרּמֹוִנים, ִעם ְּפִרי ְמָגִדים“

(שיר השירים ד 12)

חלבי.  פיסטוק   - הבוטנה  אלת  הוא  נוסף  עץ 
בפיסטוק  מזהה  פליקס  יהודה  החוקר 
מצרימה:  יעקב  ששלח  הבוטנים  את  החלבי 
לאיש  והורידו  בכליכם  הארץ  מזמרת  ”קחו 
מנחה מעט צרי ומעט דבש נכאת ולט בטנים 

ושקדים“ (בראשית מג 11).

החומה  על  הצומח  את  לראות  מעניין  עוד 
רקפות,  מאות  שם  פורחות  בחורף  עצמה. 
פורח  ובקיץ  ולוע-הארי,  זהוב  שיכרון  באביב 
ופרחי השיכרון היבשים עדיין  הצלף הקוצני, 
שני  גם  במתחם  החומה.  אבני  את  מעטרים 

אורנים גדולים שנקשרו למניעת שבר ענפים.

מדיה  עיצוב,  מרכז  הוא  המקום  כיום 
וטכנולוגיה.
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מה של החורשה ניתן לה בשל הסלעים ש
שטחה,  ברוב  האדמה  מתוך  הבולטים 
המדע  מספרי  הלקוח  נוף-ירחי  המזכירים 
פרחי  של  נאה  מגוון  פה  קיים  הבדיוני. 
סכנה  מאיימת  החורשה  על  וציפורים.  בר 
הפכה  כך  ובעקבות  נדל”ן  בניית  של  מתמדת 
גורמים סביבתיים,  ועניין של  למוקד פעילות 
שבשיתוף תושבים פעילים הם מובילים מהלך 

חשוב לשימור הצביון המיוחד של החורשה.  

האהובים  הבילוי  מאתרי  אחד  ספק  ללא  זהו 

המחשב  עידן  ולפני  השכונה,  תושבי  על 

המשחק  מאתרי  לאחד  נחשב  והפייסבוק, 

נמלא  בעומר  בל”ג  הילדים,  על  החביבים 

בו  מתקיימות  בנוסף  במדורות.  המקום 

פעילות של בתי ספר וגני הילדים באזור.  

ירושלים  אורני  לראות בחורשה:  עצים שניתן 

טרם  פלא  (ובאורח  מוזרות  בזוויות  הגדלים 

חרוב  אחר,  ממקום  שהועתקו  זיתים  קרסו), 

וברכיכיטון  בכות  פלפלון  התבור,  אלון  מצוי, 

אוסטרלי. בחורשה גם צומח עוזרר קוצני - עץ 

המחולקים  עלים  בעל  ומסוקס  קוצני  קטן, 

חורשת הירח
”אם הייתה נטיעה בתוך ידך ויאמרו לך: 

הרי לך משיח – ּבֹא ונטע את הנטיעה 
ואחר-כך צא והקבילו“

(אבות דרבי נתן נ”ב, ל”א)

בלבן  באביב  ופורח  נשיר  העוזרר  לאונות. 

בחורשה  נוסף  עץ  למאכל.  טעימים  ופרותיו 

מנוצים  עלים  בעל  הבורסקאים,  אוג  הוא 

כשיח.  נראה  הוא  שלפעמים  ומשוננים, 

אדומים,  פרי  אשכולות  עליו  תלויים  בסתיו 

שמהם מכינים את התבלין סומק. בעבר נהגו 

(בורסקאות)  עורות  לעיבוד  בעליו  להשתמש 

ומכאן שמו.   

ירושלים,  תיאטרון  של  בחניון  החורשה,  מעל 

שכרוך  נדל”ני  פרויקט  אלו  בימים  מתבצע 

על  תשוקם  עצמה  החורשה  עצים.  בעקירת 

עבודות  אחר  לעקוב  יהיה  מעניין  היזם:  ידי 

את  יקיים  אכן  היזם  האם  ולראות  הבנייה 

עצים  של  ולנטיעה  לשימור  התחייבויותיו 

בחורשה ובסביבתה כחלק מה”הערך החלופי“ 

הבנייה   היתר  קבלת  תמורת  התחייב  שעליו 

(”ערך חלופי“ – בעת קבלת רישיון לכריתת עץ, 

ממומש  זה  כספי  ערך  כספי.  ערך  לעץ  נקבע 

נטיעת  ידי  על  בסביבתו  או  הפרויקט  בשטח 

עצים חדשים בתנאי גידול מיטביים). 
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וניטע ה בירושלים  מהוותיקים  הוא  גן 
בשנות המנדט הבריטי. יש אומרים שעוד 
ומקום  גן  כאן   היה   העות‘מאנית   בתקופה 
בן  חמדה  תיארה  ’השקפה‘  בעיתון  כינוס.  
של  פניו  לקבלת  ששימש  הגן  את  יהודה 
המזהים  ויש  השני  חמיד  עבדול  הסולטאן 
תיאור זה עם גן השושנים ”קטמוניה מפוארה 
ספסלים  ודוכנים,  אוהלים  להכירה:  אין  עד 

וכיסאות, פנסים מגוונים ודגלים לרוב“.

פינות  בו  ויש  מפלסים  לשלושה  מחולק  הגן 
מורגש,  עדיין  הישן  האופי  רבות.  חמד 
רוגע  תחושת  מובטחת  בגן  ולמהלכים 

והרמוניה. 

במפלס העליון ניתן לראות מילה סורית ואורן 
קנרי מצד מזרח וכן קבוצת עצי אורן ירושלים 
המצלים על פינת משחקים. במפלס האמצעי 
יש מדשאה, שתמר מצוי מתנשא ממנה בגאון. 

גן השושנים

”ְּבִצּלֹו ִחַּמְדִּתי ְוָיַׁשְבִּתי, ּוִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחִּכי“
(שיר השירים ב 3)

מדרום-מערב למדשאה צומחים שני עצי מיש 
דרומי. המיש הוא עץ בר הגדל בארץ. ברחבת 
ועתיקים,  גדולים  מיש  עצי  נטועים  הבית  הר 
הם  המסורת  פי  על  כי  למוסלמים  הקדושים 
של  פרותיו  את  המלך.  שלמה  בימי  ניטעו 
המיש ניתן לאכול. במשנה מוזכר המיש כחלק 
מדיון האם הוא כשר לבעירה בבית המקדש. 
במספרים  ונשתל  לעדנה  זוכה  העץ  כיום 

גדולים כעץ-נוי ברחובות. 

פגו‘יה  עץ  מצוי  הגן,  במזרח  השביל,  ליד 
וגזעו  האפרפרים  עליו  לפי  נזהה  שאותו 
צומח  דובנוב  לרחוב  מהגן  ביציאה  הפיסולי. 
שזיף פעמוני - עץ קטן בעל פריחה ארגמנית 

באביב. 

תלפיות,  לשכונת  תצפית  יש  מהגן 
העצים  מוסיפים  כמה  עד  שוב  המבליטה 

לנוף העיר. 
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מידות ט בתי  עם  שכונת-יוקרה  לביה, 
המאה  בתחילת  נבנתה  מפוארים, 
היוונית- הפטריארכיה  שטחי  על  העשרים 
הייתה  שהשכונה  לדמיין  קשה  אורתודוכסית. 
פעם שוממה, בעלת שדות בור שנערים שיחקו 
בה. מקור השם טלביה אינו ברור; יש אומרים 
שמקורו בחליף עלי אבן אבו טאלב שהתגורר 
לתפילת  קשור  שהשם  אומרים  ויש  באזור, 
בעת  אומר  המוסלמי  [שהמאמין  הטאלביה 
העלייה לרגל למכה]. כך או כך, שמה העברי של 
השכונה, ”קוממיות“, שניתן לה עם קום מדינת 
ישראל לא נקלט, והשם טלביה עדיין שגור על 
כל לשון. בשכונה מתנוסס המנזר הקפוצ‘יני - 
הפרנציסקני.  מהמסדר  שפרש  קתולי  מסדר 
שהוא  (ברדס)  בקפוצ‘ון  מקורו  המסדר  שם 
חלק מגלימתו של הנזיר. במנזר כנסייה לצורכי 

הציבור והוא משמש מרכז ללימודי דת. 

בתים מצמיחה השכונה האמידה.  רק  לא  אך 
בסקר עצים בשכונות ירושלים מטעם החברה 
עצים   312 בטלביה  אותרו  הטבע  להגנת 
בסיור  אחרת.  שכונה  מבכל  יותר   - עתיקים 
הרבים  מהעצים  להתרשם  אפשר  בשכונה 
את  העתיקים,  המידות  בתי  על  המצלים 
רחוב מרכוס מקשטת שדרת חרובים שנפגעה 

שכונת טלביה 
”קומת ארזיו, מבחר ברושיו“

 (ישעיהו לז 24)

במתחם   .2013 בדצמבר  הכבד  בשלג  קשות 

של המנזר הקפוצ‘יני יש שדרה יפה של אורן 

הגלעין, וברחוב ז‘בוטינסקי יש שדרה יפה של 

 .1927 ב-   הבריטים  שנטעו  דרומי  מיש  עצי 

מראה  יש  בוגרים  עצים  שלשדרות  ספק  אין 

כמה  פי  נעים  והרחוב מתחתיו  ויפה,  מרשים 

השכונה  ברחבי  שרבי.  קיץ  ביום  להליכה 

מהם,  לאחד  ויפים.  רבים  אורנים  צומחים 

ברחוב אלקלעי, יש גזע מפותל שהותקנה לו 

צומחים   השכונה  חצרות  בכל  כמעט  תמיכה. 

כסגולה  שניטעו  קנרי  ותמר  מצוי  תמר  עצי 

לפוריות ולשפע. 

בעל  קירח,  גדול  ברוש  צומח  פינסקר  ברחוב 

גזע אדמדם אפור יפה.  נפגוש עצי תות, כליל 

חרוב,  ושינגטוניה,  דקלי  ברושים,  החורש, 

צפצפה מכסיפה, קטלבים ועוד. כמו במושבה 

הגרמנית, גם כאן רוב העצים נטועים בחצרות 

הירוק  הנוף  תמונת  מתקבלת  ומכך  הבתים 

והמרשים של השכונה . 

ניטע בראשית שנות  עץ ארז הימלאי מרשים 

החמישים ברחוב אחד העם 20 ב”בית שלום“. 

ברחוב עצמו נטועים עצים נאים של צפצפה 

מכסיפה ועצי ברכיכיטון צפצפתי. 
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לסיכום

לסיור א יום  של  סיור  דומה  ין 
את  לתור  כדאי  לילה.  של 

השונות  היממה  בשעות  העיר 

בצמרות  להתבונן  שונות,  ובעונות 

בעליהם  בגזעיהם,  העצים, 

יש  רבים  במקומות  ובפרותיהם. 

תלאות  עקב  שנכרתו  עצים  שרידי 

העיר.  של  המואץ  והפיתוח  הזמן 

מעט  לא  רואים  הצער,  למרבה 

פצעי גיזום וענפים שבורים, שבגלל 

מתפתחת  נאות  טיפול  היעדר 

לתוך  שחודרת  פטרייה  בהם 

קיומו.  המשך  את  ומסכנת  הגזע, 

טוב יעשו תושבי העיר אם בלכתם 

יביטו  בילוי  למקום  או  לעבודה 

לסייע  ניתן  כיצד  ויחשבו  סביב 

מאתנו  אחד  כל  העצים.  בשמירת 

את  ולהוריק  זאת  לעשות  יכול 

ירושלים. 

  הצטרפו ל’נאמני אילנות ירושלים‘ בפייסבוק:

 www.facebook.com/groups/JerusalemTrees

מענה  לקבל  ניתן  העיר“  ”גינות  קהילתי  במינהל    

הכוונה  בוגרים,  עצים  על  הגנה  בנושא  לשאלות 

הציבורי  במרחב  עצים  כריתת  של  במקרים  והדרכה 

לכריתת  רישיונות  על  ערר  בהגשת  וסיוע  הפרטי  או 

עצים. המינהל הקהילתי אף עוסק בהעלאת המודעות 

לנושא עצים ואילנות באמצעות הפעלת תכניות בבתי 

ציבוריות  בגינות  למשפחות  פנאי  פעילויות  ספר, 

ובגינות קהילתיות ואירועים קהילתיים שונים. ליצירת 

קשר פנו לתהילה כהן רכזת טבע עירוני והגנת  אילנות  

tehila@ginothair.org.il

באמצעות אתר    הצטרפו למיזם ”שומרים על עצים“ 

משרד החקלאות; יחידת פקיד היערות תשמח לסייע 

על  שמירה  לקדם  שנועד  חינוכי  ומיזם  פרוייקט  בכל 

עצים.
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אינדקס עצים

אדר סורי 10

אגס 11

אוג הבורסקאים 13

אורן הגלעין 9, 11, 15

אורן ירושלים 9, 10, 13, 14

אורן קנרי 9, 14

אורן קפריסאי 9

אילנתה בלוטית 11

איקליפטוס המקור 8

אלה ארצישראלית 10

אלון התבור 10, 13

אלון מצוי 10, 12

אלון תולע 10

אלת הבוטנה 12

ארז הימלאי 15

ברוש הביצות 11, 15

ברוש מצוי 7, 12

ברכיכיטון אוסטרלי 13

ברכיכיטון צפצפתי 15

דולב מזרחי 6

דקל וושינגטוניה 15

זית אירופי 10, 12, 13

חרוב מצוי 10, 11, 12, 13, 15

כליל החורש 10, 15

ליבנה רפואי 12

מילה סורית 14

מיש דרומי 10, 14, 15

עוזרר קוצני 11, 13

ער אציל 10, 11

פג‘ויה תרבותית 14

פיקוס השקמה 10 

פיקוס התאנה 11

פלפלון בכות 13

צפצפה מכסיפה 15

קטלב מצוי 10, 15

שזיף 10

שזיף פעמוני 14

שיטה מכחילה 11

שקד מצוי 11

תות לבן /שחור 10

תמר מצוי 12, 14, 15

תמר קנרי 10

תפוח 15

לקריאה נוספת על העצים המופיעים באינדקס:

עצי ארצנו – מדריך לזיהוי עצים, ישראל גלון, 2014.

מדריך העצים בישראל לילדים ונוער, ישראל גלון ויונה זילברמן, 
הוצאת מודן, 2009.
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חוקים להגנת אילנות

מנדטורית  (פקודה  היערות  פקודת  פי  על 
התיקון  פי  ועל   (2012 בינואר  תיקון  שעברה 
לחוק התיכנון והבניה שנעשה בימים אלו כל 
כריתה או העתקה של עץ בוגר או אילן מוגן 
מחייבת אישור בכתב מאת פקיד היערות, גם 
אם העץ מצוי בשטח פרטי. היעדר היתר כזה 
ולמעשה  חוקית  לבלתי  הכריתה  את  הופך 

פלילי.

כריתה היא "חיתוך הגזע המרכזי של אילן מוגן 
או עץ בוגר ללא הותרת בדים (ענפים), וכן כל 
פעולה הגורמת או העלולה לגרום למותו של 
אילן מוגן או עץ בוגר, לרבות ריסוס, הרעלה, 
חיתוך  העץ,  שריפת  העץ,  קליפת  הסרת 
שורשיו או בנייה בתוך תחום קוטר צמרתו או 

עקירה, למעט עקירה בעת העתקה"

לפחות  שני מטרים  עץ שגובהו  הוא  בוגר  עץ 
בגובה  הנמדד  גזעו,  וקוטר  הקרקע,  פני  מעל 
 10 הוא  הקרקע,  פני  מעל  סנטימטרים   130

סנטימטרים לפחות.

זית או חרוב או אילן מוגן  הוא עץ  אילן מוגן 
פי  על  מעודכנת  ברשימה  המופיע  צו  לפי 
רישיון  מחייבים  אלה  עצים  היערות.  פקודת 
כריתה או העתקה ללא קשר להיותם עץ בוגר 

עץ נכרת? מה אפשר לעשות?

דרשו לראות אישור כריתה.   .1

התקשרו  העבודה.  את  לעצור  דרשו   - אין   
למוקד העירוני 106 ובקשו לשלוח פקח.  

של  תאריך  בצירוף  רצוי  הכורת  את  צלמו   .2
(הצילום  העץ  ואת  רכבו  מספר  התמונה, 
חקירה  לצורך  ביותר  חשובים  והמידע 
ופתיחת תיק על כריתה לא חוקית) ושלחו 
את התמונה ליחידת פקיד היערות במשרד 
החקלאות  משרד  היערות,  החקלאות 

 trees@moag.gov.il :במייל

משרד  של  טלעץ  למוקד  התקשרו   .3
ללא  כריתה  אירוע  על  ודווחו  החקלאות 

רישיון טל: 03-9485816

עיריית  של  היערות  לפקיד  דווחו  בנוסף   .4
ירושלים באגף שיפור פני העיר, דרך מוקד 

106 של העירייה 

צעדים מעשיים להגנת אילנות 



19

ידוע לכם על עץ שיש רישיון לכרות אותו?

על החלטות פקיד היערות בנושא כריתת עצים 
העירייה,  באתר  חוק  פי  על  המתפרסמות 
אישור  מקבלת  יום   14 תוך  ערר  להגיש  ניתן 

הכריתה.

משרד  באתר  הערר  טופס  את  להוריד  ניתן 
איטח  פנינה  לגב'  ולשלוח  למלא  החקלאות, 

ראש ענף פקיד היערות, משרד החקלאות

 03-9485816 טלפון:   ,050-6241427 נייד: 
pninae@moag.gov.il :פקס: 03-9485264, מייל

כריתת  בנושא  היערות  פקיד  החלטות  את 
ירושלים  עיריית  באתר  לראות  ניתן  עצים 
הקטגוריה  תחת   www.jerusalem.muni.il
 < עצים  עקירת   < הסביבה  איכות   < תושבים 

שימור עצים > פרסום אישור כריתת עצים

מה עושים כשרואים אתר בו מתוכננים 
בניה או פיתוח בקרבת עצים?

בדקו ביחידת פקיד היערות בעירייה, (באתר 
 < תושבים  הקטגוריה  תחת  ירושלים  עיריית 
איכות הסביבה > עקירת עצים > שימור עצים 
העצים  האם  עצים)  כריתת  אישור  פרסום   <
באתר מיועדים לשימור, לכריתה או להעתקה. 
רישיון  לפני מתן  היערות  לפקיד  לפנות  ניתן 
ולהביע דעה והתנגדות, יתכן ודעתכם תתקבל. 

הנחיות  ניתנות  לשימור,  עצים  של  במקרה 
לשימור לקבלן, כגון: שלא יתקרבו לעץ, לנופו 

או לשורשיו, ושלא יחתכו שורשים. 

היתרי  מתאם  גנדלר  פבל  למר  לפנות  ניתן 
העצים  מצב  על  ולברר  ותשתיות  בנייה 
בתכנית הבנייה. טלפון  02-6296806 אימייל: 

gnpavel@jerusalem.muni.il

טיפול בעצים ושימורם 

העירונית,  ולסביבה  לאדם  רבה  תרומה  לעץ 
ככל שהעץ גדול יותר תרומתו רבה יותר. כדי 
שנוכל ליהנות מהם זה מחייב טיפול בעצים – 
של  ובמחלות  מסוכנים  בענפים  טיפול  גיזום, 

העץ.

שפ"ע  באגף  וגורמים  העירייה  מול  פעלו 
במרחב  בעצים  לטפל  לעודדם  במטרה 
הציבורי; מיפוי העצים בקרבת ביתכם, הערכת 
מצבם מבחינת סיכונים, והכנת תכנית לטיפול.

הגורמים  ועל  הציבור  נבחרי  על  השפיעו 
האחראיים בעירייה לטפל בעצים שבאחריותם 

וטפלו בעצים שבאחריותכם.
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כי האדם עץ השדה – עצי ארץ ישראל מאפייניהם, תולדותיהם ושימושם. 
נילי ליפשיץ וגדעון ביגר, הוצאת אריאל, 1998

חי וצומח בתורה. יהודה פליקס, ירושלים, ישראל הצעיר, תשמ”ד

www.moag.gov.il/trees  אתר משרד החקלאות

הסיור נכתב ביוזמת מינהל קהילתי גינות העיר בירושלים,  במטרה להגביר 
את המודעות לעצים ולשמירה עליהם.

מינהל קהילתי גינות העיר הוא מינהל קהילתי לשכונות רחביה, טלביה, 
מושבה גרמנית, מושבה יוונית, קריית שמואל, קטמון הישנה, ימין משה 
וניות. מטרתו של המינהל הקהילתי היא פיתוח חברה אזרחית בה תושבים 
וקהילות מגלים עניין, לוקחים אחריות ומשתתפים בעיצוב החיים בעירנו 

האהובה.

ניתן  אילנות  הגנת  בנושא  פעילויות  או  סיורים  ולהזמנת  קשר  ליצירת 
הקהילתי  במינהל  אילנות  והגנת  עירוני  טבע  רכזת  כהן  לתהילה  לפנות 

tehila@ginothair.org.il  בטלפון 02-5664144 או בדוא"ל

מקורות


