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2015-2006 -פרויקט שימור הגן הבוטי בהר הצופים  

  Borderlinesבספר   Three trees -ההרצאה מבוססת על המאמר 
)2019(האויברסיטה העברית, המרכז לדעת המקום



 חברי הועדה האקדמית של הגן הבוטי
 ר'יו-חיים קיגל ' פרופ
 אה בלפר כהן' פרופ
 ריכב רובין' פרופ
 אביועם דין' פרופ
 עזי פליטמן' פרופ
 ר יצחק בירן'ד
 

 צוות הגן הבוטי
 מהל הגן –ר מי וימן 'ד

 רכזת הגן לשעבר   -מימי רון גלבוע  
 אוצרת –מיכל מוסוב 

 
 קרן קיימת לישראל

 מהל מהלת פיתוח הקרקע –גרשון אבי 
 סגן מהל מחוז  מרכז –יחיאל כהן . אדר

 
 רשות העתיקות

 ארכיאולוג מרחב ירושלים–ון זליגמן 'ג
 ארכיאולוג מחוז ירושלים –יובל ברוך 

 אדריכל תחום שימור –שחר פוי . אדר
 מפקחת ראשית –רוז -אה אייריך

 יועצים
 קוסטרוקטור -אלי בואליד' איג
 מהדס חשמל –ערן בלום ' איג
 מהדס מערכות מים –יזהר עירוי ' איג
 מתכן השקייה –די שפיר ' איג
 יועץ בטיחות –בעז ברק ' איג

 שימור עתיקות –ראובן אלברגר 
 תצוגה ארכיאולוגית –דפה צורן 

 פטר בוגוד. אדר
 יוס פיגורדו. אדר

 
 יעוץ מדעי  

 האויברסיטה העברית -יורם צפריר' פרופ
 האויברסיטה העברית –יהושע בן אריה ' פרופ
 מכון שכטר -ר יאיר פז'ד
 האויברסיטה העברית –ר מיכאל אבישי 'ד

 :ברצוי להודות לאשים הבאים שסייעו במימוש הפרויקטים 
 

 רקטור האויברסיטה העברית -' חיים רביוביץ ' פרופ
 ל האויברסיטה העברית  'סגן שיא ומכ   -מר אלחן הכהן 

 מהל אחזקה ותפעול קמפוס הר הצופים -אדיב הדר 
 ל'אגף ביצוע מחוז מרכז בקק -מהל הפרויקט  –יוסי רוטליין 
 מהלת המרכז הקבילתי בעיסאוויה –אסואן זועבי 

 מוכתר הכפר עיסאוויה –אבו מועמר דרוויש 
 אוצרת האמות של האויברסיטה העברית –וויטמן -אהובה פסוב

 המחלקה לאמויות באויברסיטה העברית –אדווין סרוסי ' פרופ
 עורכת הספר בורדרלייס –ץ 'ר רותי אבליובי'ד
 

© Ran Morin

המתח כלפי המקום הישראלי איו רק חלתם של   " 
זוהי זרות של הקולקטיב  , יחידים או של קבוצות שוליות

 ."כולו בארצו
 וגדעון ארן' זלי גורביץ'  על המקום'

 

,  ההיסטוריה של הגבול היא גם ההיסטוריה של המקום" 
 "עשוי מגבול, חדור גבול, כי המקום הוא על הגבול

 'ץ'זלי  גורבי, "טיולים , מעברים, חסימות -על הגבול '

 

השתרשות היא אולי הצורך החשוב ביותר והמוכר פחות  " 
 "של הפש האושית 

 הכובד והחסד, סימון וייל

 

 



)  1993(יפו  –' עץ תפוז מרחף'

                       ’Creative Preservation‘'  שימור יצירתי'
 אמותית לשימור-פיתוח גישה יצירתית

-------------------------------------------- 

 
 בה התודעה  , בחברת המידע העכשווית  -

 ,חשופה למתקפה בלתי פוסקת של דימויים     
 ודע, רעיוות ואיפורמציה שמקורם במדיה     
 תפקיד מרכזי לאתרים היסטוריים ביסיון     
 .לשמור על שייכות למקום וזיכרון קולקטיבי     

 
 

 שימור מקומות היסטוריים בתקופתו צריך   -
 להתבסס על  יצירת דיאלוג עכשווי עם קהל       
 שאבד במידה רבה את הרקע התרבותי        
 .   החוץ להבת מקומות אלה     

 
 

 ,ביגוד לשיטות שחזור טכיות או סגויות   -
 ,שימור יצירתי שואף להתמקד בשימור הזיכרון     
   -ובערכים הבלתי חומריים הגלומים במקומות      
 ).                             genius loci(' רוח המקום'     

  
 

 ,ביגוד לטיפול היצירתי בערכים הלא חומריים   -
 ,  זהר מהפרעה פיסית למקום' שימור יצירתי'     
 .ולאוטטיות של הממצאים הגלומים בו     



2005, 1999 -לודון Creative Preservation’ ,CMAS‘המאמרים   1991-2015: שימור יצירתי ברמת רחל



נספח

 השלושים   אמצע שות –סימון מיקום שלשת הפרויקטים הסביבתיים על גבי תצלום אוויר של הר הצופים ממערב  -'  שלשה עצים'

בין הרי ירושלים                           , ממוקם על גבול גיאוגרפי ופוליטי רגיש, אפריקאי-הר הצופים המצא על קו פרשת המים בסמוך לשבר הסורי"
)Borderlines )2019בספר Three Treesמהמאמר ,       " ומדבר יהודה ובין האוכלוסיות היהודיות והערביות של העיר



האויברסיטה העברית בהר הצופים, לזכר פגעי הפיגוע בקפטריית פרק סיטרה –) 2003(עץ טוי  



רישום הכה ושלט ההצחה ליד הפסל   -האויברסיטה העברית בהר הצופים   –) 2003(עץ טוי  



2016תצלום ממאי  –האויברסיטה העברית בהר הצופים , לזכר פגעי הפיגוע בקפטריית פרק סיטרה' עץ טוי'



2005אפריל  –שימור עץ החרוב המקודש בעיסאוויה   



The construction: March-April 2005                       
The community of Isawyia participating in the works



The sacred Charub tree of Isawyia – April 2005                                       The sacred Charub tree of Isawyia – December 2004    



 2006-2017, רן מורין  –פרויקט לשימור ופיתוח הגן הבוטי של האויברסיטה העברית בהר הצופים 



יהיו החלק  המרכזי   –או היחס בין אורגיזמים לבין סביבתם  –התבוות אקולוגית "... 
   1932 ,אלכסדר אייג..."  במאי  1בתכית הגן שחך רשמית ב 

 :שתי מטרות עמדו בפיו בהקמת הגן הפיטוגיאוגרפי 

ובמידה מסויימת  (להציג את הצמחייה הקיימת בפלשתיא    - האחת  
                  מקודת מבט סטאטית ודיאמית) בסוריה ובסיי

י שתקיימה לפי שפעולות האדם  'להציג את צמחיית א- השייה
צמחייה זו  , שכן באם תעזב לפשה, הביאו אותה למצבה הוכחי

.תחזור לקדמותה כפי שמתאימים לה תאי האקלים והקרקע

והאיזור  ) המזרחי(טורי -האיזור האירו, האיזור הים תיכוי: ארץ ישראל שייכת לשלשה אזורים פיטוגיאוגרפים עיקריים 
 .י מימי קדם'עיקרו של הגן מוקדש לאיזור הים תיכוי שבתחומו האיזור המאוכלס בא). הדרומי(סידי -הסהרו

                           :         של פלשתיא היה מכוסה בעבר בשלשה סוגי יערות החלק הים תיכוי
I יער ארן ירושלים  )Pinetum halepense                                                                (                           

IIיער אלון התבור )Quercetum ithaburensis  (                  
IIIיער  אלון מצוי  )Quercetum calliprini( 

באם העצים                                      :  בגן מיוצגים שלשת סוגי היערות וכן שלשה שלבים בהתדרדרותם עקב פעולות האדם
השמדתם של השיחים הגבוהים במקי                                                ) ... Maqui IV( מקיהמרכזיים ביער מושמדים הופך היער ל

באם גם  השיחים המרכזיים בגריגה מושמדים וצרת                                                         ... , )Garigue  V(גריגה גורמת להיווצרות ה
          )  ..."Batha VI( הבתה

הרעיוות שעמדו בבסיס הקמתו ועיצובו של הגן הבוטי בהר הצופים                                             
------------------------------------------------------------------------------



Americanתצלומי ,  30-אמצע שות ה –צילום אוויר של הר הצופים ממזרח  Colony   3018c M34 4355  Library of Congress

הגן הבוטני

בית הקברות הבריטי

הספרייה הלאומית

אמפיתיאטרון



בניין רבין

משרדי הגן

שער הקמפוס

חלקת  
המדבר

השביל הטופוגרפי

אזור שירות

קבר ניקנור

בניין רבין

משרדי הגן

שער הקמפוס

הגן הבוטני
חלקת המדבר

השביל הטופוגרפי

אזור שירות

מנהרות הכניסה

צילום אוויר של הגן הבוטי     
 2008אוקטובר   -מצפון  

 

 

עבודות עפר לביית קמפוס  הר  
  21.7.1969, הצופים המחודש

 )צילם יעקב ורמן(

 

האיזור סביב הגן הבוטי הומך  
מוגבה  ' אי'והגן ותר כ' מ 5-בכ

 .בלב הקמפוס

עודפי העפר של סלילת הכביש  
ההיקפי שפכו בואדיות סביב  

 .ההר

 

 



ארכיאולוגיה -קבר יקור       

1928-1929 –סוקיק ' תמוה מזמן חפירותיו של פרופ: למטה 

)אביגד. (תכית וחתך של הקומפלקס : למעלה

)אביגד. (שחזור גרפי של חזית הקבר : למעלה

העצמות של אלה של  "-כתובת ניקנור  
איש  , )אנשי ניקנור: או(ניקנור 

.   שעשה את הדלתות,   אלכסנדריה
)שוובה' בתרגום מ("  ניקנור אלכסא 



 רחבת קבר יקור  

,  עבודות שימור
חשיפת המפלס  
,   הארכיאולוגי

 עבודות תשתית

    2008מאי  -מרץ

מצב הקבר לפי עבודות השימור: למעלה



 2008אוקטובר  –חזית קבר יקור לאחר השלמת עבודות השימור 



  Vמערכת  -הצבת העתקי גלוסקמאות : שחזור חדר קבורה –קבר יקור                    



   יקורפתיחה והצגה של האולם המרכזי בקבר  – 03-2

  X 3.9 4.3חדר חצוב בסלע שמידותיו , IIIאולם הקבורה 
  2007פתח באוגוסט ', מ 2.45וגובה תקרתו הקמורה ' מ

תגלתה בו גם מערכת  . לאחר שהיה סגור שים רבות
הוסדרה כיסת מבקרים  . מסועפת של שרשי עץ תאה

).2008(למקום ותאורה עדיה בעומק חדרי הקבורה 

:                                                                                                               למעלה 
שרשי עץ התאה  באולם הקבורה                                              

תמוה של אולם הקבורה: משמאל 



2004רן מורין , רישום הכה רעיוי –שיקום מהרת הכיסה לגן הבוטי               



לפי עבודות השיקום –מהרות הכיסה לגן הבוטי      



2008אוקטובר  –מהרת הכיסה לגן הבוטי לאחר עבודות השיקום                 



למטה שלבי העבודה, לאחר עבודות השיקום , כיכר השרכים  -מהרות הכיסה  



2008רן מורין , (Pinus Halepensis)שורשי עץ אורן ירושלים   –'  מערכות שורשים'ציורי קיר 



  

,                                                            המתח כלפי המקום הישראלי איו רק חלתם של יחידים או של קבוצות שוליות"
וגדעון  ארן' זלי גורביץ', על המקום' "     זוהי זרות של הקולקטיב כולו בארצו

  

איו מבטל מקומות , הוא קודם כל קודת ציון באיטרט' אתר'העולם  בו מתקיימת מהפכה דיגיטלית שבו 
.                  וזאת למרות שהקשר הבלתי אמצעי עם קיומם המורכב הפך לקשה הרבה יותר, ואתרים בעולם הפיסי

על פי הזיכרון , בתאים הגיאוגרפיים הטבעיים שלהם, ממשיכים להתקיים כל הזמן' אמיתיים'מקומות 
.  הפוליטיים והחברתיים המתפתחים בהם, ההיסטורי והתרבותי הקשור בהם ובהתאם לתאים הכלכליים

  

בהוצאת                                                 Borderlines-הוא מאמר שייצא לאור לאחרוה בספר ,  )’Three Trees‘(' שלשה עצים'
הוא עוסק בשלשה פרויקטים סביבתיים שיצרתי בין השים                                                         .  המרכז לדעת המקום באויברסיטה העברית

.                               שוים מאוד' מקומות'אך ב,  זה מזה' מ 500-במרחק אווירי של כ, הממוקמים בהר הצופים 2015-2003
.   2002הוא פסל לזכר פגעי פיגוע הטרור בקפיטריית פרק סיטרה שארע באויברסיטה בשת ' עץ טוי'

פרויקט שימור עץ החרוב המקודש בעיסאוויה הוא יוזמה מקומית שבוצעה בעזרת ילדי הכפר להצלת  
'  שימור הגן הבוטי בהר הצופים'. עץ החרוב העתיק שפגע פיסית ושכח -הסמל המרכזי במסורת הכפר 

-אחד הגים האקולוגיים הראשוים בעולם -) 1931(הוא פרויקט לשיקום ופיתוח הגן הבוטי ההיסטורי 
.    וכולל בתחומו גם את האתר הארכיאולוגי קבר יקור, י וסביבתה'שהוקדש לצמחייה המקומית של א

.)Creative Preservation(' שימור יצירתי'הפרויקטים קשורים בכיוון לו קראתי 

  

'  פרק סיטרה'ברחבת ' עץ טוי'.  משווה ומתח את האתרים השוים ואת ההתערבות בהם' שלשה עצים'
גדל מאות שים  ' עץ החרוב המקודש'.  מ הממוקמת מעל חיון'ס 50הוקם בערוגה בעומק , באויברסיטה

הגן הבוטי  .  בין עיסאוויה להר הזיתים) שהרסה(במדרון הצפון מזרחי של הר הצופים על הדרך העתיקה 
וקבר יקור מצליחים לשלב באופן מופלא בין השכבות העתיקות הסתרות ביותר של הר הצופים לבין  

המורכב בהר ' המקום'מיפוי והצגה של שכבות ,הפרויקטים האמותיים עוסקים בהכרה . קיומו העכשווי
 .הצופים וביצירת קשר חדש אליו של מבקריו העכשוויים

 

 


