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הצמחים בסביבת בית המטוטלת

ער אציל

תאנה
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שקד
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דבקון

בלוטה גלונית

אוג בורסקאי

חובזה
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הצמחים בסביבת בית המטוטלת

טיון דביק שומר

סולאנוםצלף קוצני
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רשימת הצמחים ותכונות

בתי גידול 

באתר מגוון בתי גידול: טרסאות ועליהן עצי בוסתן, חורבות ועליהן צמחיית כתלים 
מפותחת , מצוקים , מדרונות עם בתה צפופה של סירה קוצנית משולבת במינים של 
גיאופיטים וחד שנתיים . במרכז האתר מעיין פעיל ובסמוך לו עצי בוסתן וסבך של 

 צמחיית נחל כגון שנית גדולה וערברבה שעירה. 

הבתים הנטושים מהווים בתי גידול משמעותיים לצמחי האיזור. מצוקים טרסאות עם 
עצי בוסתן וחורבות מאפיינים את שני צידי הערוץ. מדרונות הבתה הופכים שולטים ככל 
שמתרחקים מאזור החורבות שהמעיין במרכזו . במעלה הערוץ ובמדרון המערבי עשרות 

עצי שקד נטועים .

מתוך סקר טבע עירוני - ירושלים קיטלוג  אתרים  

 עצים: מיש, שקד, רימון, ער אציל, זית, תאנה

שיחים: דבקון, אוג בורסקאי, חובזה, בלוטה גלונית, שיכרוון זהוב,סולאנום, ארכובית, 
צלץ קוצני, צמרנית הסלעים, טיון דביק
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הצמחים  ותפקידם בסביבת ליפתא

 דבקון
הוא צמח טפיל הגדל על ענפיהם של עצים 

ושיחים גדולים. הדבקון מנצל את העץ 
הפונדקאי כדי להשיג מים וחומרי הזנה, וגם 

כדי להעניק לעצמו בסיס לצמיחה, אולם הוא 
מקיים בעליו שלו פוטוסינתזה עצמאית ולכן 

נחשב "טפיל למחצה.

ֵאָנה  ְתּ
עץ ממשפחת התותיים. התאנה היא עץ 

נשיר, המגיעה לגובה של 3 עד 10 מטרים,  
אחת משבעת המינים . העץ הוא עץ בר 

הגדל  ליד מעיינות

 ָע ר אציל 
צמח ירוק עד רב שנתי הגדל כעץ או כשיח. 

מקור השם הוא בתלמוד. עליו המיובשים 
משמשים כתבלין ונקראים עלי דפנה. מקור 
השם הוא מיוונית. זר עלי דפנה מסמל מן 

העת העתיקה ועד היום ניצחון ותהילה

 שיכרון מצוי
סוג של צמח ממשפחת הסולניים , השיכרון 

הוא צמח רעיל אך בכמויות מזעריות ניתן 
להפיק מימנו משכי כאבים שונים , עוד 

בתקופות קדומות נודע צמח זה בסגולותיו 
הרפואיות .

 טיון דביק 
עשבוני רב-שנתי או בן-שיח ממשפחת 

המורכבים, הצומח בר בארץ ישראל וידוע 
כבעל סגולות רפואיות רבות. גבעוליו ועליו 

דביקים ושעירים. שימש בעבר לדחיית 
מזיקים 

 ַמיש
עץ בר ממשפחת הקנאביים. מגיע לגובה של 
20 מ'. הפרי הוא בית-גלעין המכוסה בציפה 

דקה והוא ניתן לאכילה, ברפואה העממית 
הוא מקובל כתרופה למחלות ולדלקות עור 
ויעיל לטיפול בכאבי פרקים. מיש הוא עץ 

מוגן בישראל, ועץ הקדוש לאסלאם.
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 חובזה
סוג של כ-30 מיני צמחים עשבוניים רב 
שנתיים במשפחת החלמיתיים.  החובזה 
שימשה את תושבי ירושלים למאכל בעת 
המצור והרעב במלחמת העצמאות. היא 
גדלה בשדות בר, אזורים זנוחים, אך גם 

בגינות הבתים.

 צלף קוצני
ממשפחת הצלפיים. שיח קוצני בעל מבנה 

עגול בקוטר 80 סנטימטר עד 1.5 מטר, גובהו 
חצי מטר עד 2 מטר. ענפיו של הצלף הקוצני 

קשתיים, אורך חיי הצמח 20 עד 30 שנה. 
שיח שנשרף או נגדע מתחדש במהירות.

 סולנום
סוג של צמחים בעלי פרחים, אשר נפוצים 

בכל רחבי העולם, בגידולי בר וגידולים 
חקלאיים. קיימים כ-2,000 מינים שונים 
של סולנום, רבים מהם רעילים, ומעטים 

משמשים כצמחי מאכל ונוי. 

 בלוטה גלונית
מין שיחי  פורח בחודשי האביב המאוחר 

ולאורך כל הקיץ. המין מצוי בבתות ובבתי 
גידול סלעיים בכל רחבי הארץ, ובעיקר 

בחבלים הים-תיכוניים.

 שומר
צמח רב-שנתי ממשפחת הסוככיים. גובהו 
בין מטר אחד לשלושה מטרים . תפוצתו 

כוללת מקומות בהם ניקוז המים גרוע, ליד 
מקורות מים כגון נחלים ומעיינות או ליד 
הים. השומר נמצא לרוב במורדות אבניים 

וסלעיים.

 אוג בורסקאי
הוא שיח נשיר בגובה 1 עד 3 מטרים. עלי 
הצמח מאורכים ומשוננים כמשור ומכילים 

טאנינים, ועל כן השתמשו בהם בעבר לעיבוד 
עורות)"בורסקאות" בארמית(, ומכאן שם 

הצמח.

��� �����.indd   7 18/10/2012   10:00:47



צמחי בוסתן מתורבתים

גפן סוג של שיח מטפס ממשפלת הגפניים. פרי הגפן הוא ענב המשמש הן כפרי מאכל והן כפרי מיובש לצימוקים ולהכנת יין. הגפן מבלבת ופורחת 
        בתחילת האביב. הגפן תורבת בליפתא על ידי נטיעתם בבוסתנים ושירת את תושבי הכפר ליפתא. כעת הוא צומח ללא גינון.

רימון הוא עץ תרבותי נשיר ממשפחת הרימוניים לרוב מגיע לגובה של 3 מטרים. קליפת הרימון והמחיצות הצהובות שבתוכו מכילות צבען חום,     
            שבעבר נעשה בו שימוש כחומר גלם לצביעה, ושמשמש גם כיום לצביעה ידידותית לסביבה של בדים לא סינתטיים.
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 שקד מצוי 
הוא מין של עץ המשתייך למשפחת הוורדיים. כל מיני השקד הם צמחים מוגנים 
בישראל למעט מטעים נטועים.  השקד נפוץ מאוד באיזורי הרי ירושלים ומביוחד 

בליפתא. את השקד ניתן למצוא על בתי גידול שונים: הקרקע, הטרסות, המצוקים 
הטבעיים, על גגות וקירות הבתים הנטושים הנמצאים בסביבה. 
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מיפוי צמחיה על חזית צפונית

שקד ארור

דבקון

צלף קוצני

חובזה

שיבולת

דגן נשרן

שכרון זהוב

חרדל

סולנום

מיש
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מיפוי צמחיה בתוכנית סביבה

שקד מצוי

דבקון

צלף קוצני

חובזה

שיבולת

דגן נשרן

שכרון זהוב

חרדל

סולנום

מיש

תאנה

רימון

תיון דביק

שומר

גפן

אוג הבורסקאים
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אלה ארץ ישראלית

שקד

מציץ סורי

צלף 

צלף 

צבר 

חזית דרום מזרחית 1:50

צלף 
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סברס

סברס

תאנה

מיש

אלה ארץ ישראלית
שקד

שרביטן

קומת גג עם סביבת המבנה 1:100

בן חצב סיתווני

שקד

אשחר א“י
שומר

ארכובית

טיון
דביק
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חזית דרום מערבית 1:50

שכרון זהוב

רימון ועליו
דבקון

אספרג

מציץ סורי

לשון הפר
הסמורה
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מיש

חזית צפון מערבית 1:50

טבורית נטויה

שכרון זהוב, 
בלוטה גלונית 

ומציץ סורי

פואה מצויה
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מראה מקום
בצלאל

בצלאל
אקדמיה

לאמנות ועיצוב
ירושלים

סדנת סתיו "מראה מקום" בליפתא , אוקטובר 2012
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