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 שיעור מולדת

 בוטניקה באמנות

 

הבוטניקה עוסקת בכל ההיבטים של חיי הצמחים 

הכוללים את מיון עולם הצומח, בתיעוד ותיאור 

ון הקדומה הסתמכה  י עוד מימי  הצמחים. 

הבוטניקה על הציור. הציורים מטרתם הייתה 

לייצג את הצמח ולהעביר מידע רפואי, אך בפועל 

הן היו ליצירות אמנות בעלות ערך בפני עצמו. 

הציור הבוטני שם דגש על זיהוי הצמח, יחד עם 

הערך האסתטי של ציור פרחים כמטרה אומנותית.  

"Botanical Illustration" "ו“Flower painting 

בימי קדם הציור הבוטני לא היה מוכר  (1).

כאמנות, מכיוון שקהל היעד שלו היו מרפאים או 

בוטנאים. החוקרת פרופ' זהרה יניב מתארת 

קוים לתולדות הציור הבוטני, בספרי “ בספרה  

"  את העשבים 02-העשבים באירופה עד המאה ה 

והצמחים אותם ציירו אמנים אשר התבוננו ולמדו 

לעומק ולא הסתפקו בהעתקה מספרים ישנים 

-בהם תוארו בציורים סכמתיים. ציורי צמחי 

המרפא בספרי העשבים לוו בתיאורי מחלות 

ן  מה ו ם  בצמחי שתמש  לה צד  כי ת  ו המלצ ו

ד  מלב  , הם רי ו צי ת.  ו אי הרפו הם  תי לו ו סג

אינפורמציה מדעית, הוצגו בקומפוזיציה אמנותית  

 ). 0וצבעוניות מעניינת )

בתקופת הרנסנס בלטו בתרומתם לציור הבוטני 

 המודרני ליאונרדו דה וינצ'י ואלברכט דירר

 Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer.    דה וינצ'י

חקר את המורפולוגיה של הצמחים באותה מידה 

-של שקדנות כשם שחקר את האנטומיה של בן 

האדם. אלברכט דירר צייר את "כברת אחו" צמח 

(. 8על כל פרטיו, עד לרמת הדיוק של הגנוטיפ ) 

בתקופת הרנסנס, המדע החקלאות והאמנות צעדו 

 02-וה   02-יחד ולא רק בשירות הרפואה. במאה ה 

היה "תור הזהב" לציור הבוטני, הוא היה חלק 

בלתי נפרד מכל פרסום בספרי ה"פלורה" במדינות 

שונות. הציור הבוטני התאפיין בהצגת הצמח 

בשלב הפריחה ולצדו פירות, זרעים, שורשים, 

פרחים וכן חתכים המראים את המבנה הפנימי. 

בגנים הבוטנים ובארמונות באירופה התפארו 

באוספי הפרחים שצוירו על ידי ציירים בוטניים 

 & Franzפרנץ ופרדיננט באור    –מפורסמים כמו  

Ferdinand Bauer  פרנץ היה מאייר של גני קיו .  

 Kew Garden   בלונדון. תרומתו הייחודית הייתה 

הנס ויידיץ, כלנית. חיתוך עץ 
מתוך:אוטו ברונפלס, דיוקנים חיים של 

  .0211צמחים. שטרסבורג, 

אלברכט דירר, "כברת האחו הגדולה", 
, רישום בצבעי מים על נייר, 0211

 וינה, אלברטינה
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השימוש במיקרוסקופ ככלי מדעי ופרדיננד 

אחיו היה חוקר בוטני שהנציח בציור את צמחי 

אוסטרליה. היו עוד ציירים ידועים ומוכרים 

בעת החדשה, נציין את ארתור הרי צ'רץ         

Arthur Harry Church   שהיה מרצה לבוטניקה

באוניברסיטת אוקספורד ופיתח סגנון איור 

מדעי מדויק ויפה של צמחים, הכולל חתכים 

המדגימים את המבנה המורפולוגי של הצמחים 

והפרחים. נקודת ההשקה בין האומנות למדע 

באה לידי ביטוי בספרים וכתבי העת אשר 

משמרים את המסורת של הציור הבוטני. כתב 

 Curtis's Botanicalהעת הבוטני של קרטיס  

Magazine   היוצא לאור על ידי גני קיו בלונדון

נתן במה לטובי ציירי הצמחים  02-מאז המאה ה

)1.( 

 

 הציור הבוטני בארץ ישראל  

 02-כמו ברנסנס, בראשית הציונות במאה ה 

בארץ ישראל, בלטה הסקרנות של העברי 

החדש. לימודי ארץ ישראל וכיבוש האדמה 

נעשו דרך הבוטניקה. את מקומו של הציור 

הבוטני באותה תקופה, תפשו מספר אמנים 

שחברו לבוטנאים ולאנשי המחקר המדעי 

יקה.  מודי הבוטנ לי את  במטרה להנחיל 

השייכות למקום, למורשת, התאפיינה בלימוד 

היסטוריה ומולדת. תלמידי בצלאל בראשית 

למדו לרשום ולתעד את צמחי   81-המאה ה 

הארץ ותלמידי גימנסיה הרצליה למדו אמנות 

בשיעורי מולדת. היה גם ברור שיש לעורר אצל  

ם  ו ק מ ל ת  ו כ י י ש ה ת  ש ו ח ת ת  א ם  י ל ו ע ה

וכממשיכיהם של בני הארץ מאז ימי התנ"ך. 

"מקצוע" הבוטניקה היה אחד הכלים בהם 

השתמשה הלאומיות המודרנית לקרוב אנשי 

העלייה השנייה והשלישית. איסוף ותיעוד 

אמנותי של צמחי הבר הפכו למקור גאווה 

לאומיים והם אלה שתרמו לחיבורם של ספרי 

הבוטניקה. הציירים הבוטניים ביטאו בציור 

פיגורטיבי מדויק את הצמח עד לנימי השורש 

הדקים ביותר וכך  יצרו אבטיפוס של כל צמח 

וצמח. הציורים והרישומים היו בעלי ערך 

להכנת לוחות תיעוד שהפכו במהרה למגדירי 

 ). 82צמחים )

תפשו מספר   02-בראשית הציונות במאה ה 

אמנים בארץ ישראל את מקומו של הציור 

הבוטני במגדירי הצמחים ובספרי טבע. לציורים 

 .0212רות קופל. פרחי הנגב. הייתה מטרה לימודית, להכיר את הצמח על כל 

 ארתור הרי צ'רץ. כריכת הספר 
 אנטומייה של פרחים         

כריכת הקטלוג צמחיית ארץ ישראל 
בציורים. ערך מכאל זהרי ונעמי 

 0228פיינבורן, ציירה רות קופל. 



8  

חלקיו. הבוטנאים ביקשו מהאמנים לצייר עבור 

אלבומי פרחי ארץ ישראל, שהיוו ביטוי ראשון 

לבוטניקה מודרנית ולקשר בין המדע לאמנות. 

הציירים הבוטניים תיעדו את הצומח ונופי 

הארץ וראו בציוריהם שליחות היסטורית. הם 

ורישום.  שלטו בטכניקה של ציור בצבע 

ציוריהם היו ריאליסטים ברמת דיוק אקדמית 

כולל פרופורציות, צבעוניות והכרות עם 

הבוטניקה של הצמח כולל התייחסות אסתטית 

לציור הגמור. הבוטנאים יחד עם הציירים ניתחו 

את הצמח וחשפו מה קורה בתוך עלי הכותרת 

והגבעולים ולעיתים תחת המיקרוסקופ. הציור 

הבוטני תיאר את הגרסה המושלמת של כל צמח 

 ).4, 82וצמח )

נקרא, ע"י ברוך אהרון הלוי  הצייר ואיש הטבע  

צ'יזיק שהיה מראשוני הבוטנאים בראשית 

-הקמתו של המכון ללימודי החקלאות והטבע ב 

ללוות את לימודי החקלאות בציורים    0280

בוטניים. לכל ציור הוצמד שמו של הצמח כולל 

שמו הלטיני ושמו העברי. בשנות השלטון 

הטורקי בארץ ישראל נדדו הלוי וצ'יזיק עד 

לדמשק, יחד הגו את אלבום ציורי צמחיית 

הארץ, לימים "אוצר הצמחים", לכבודו של איש 

הציונות דב בורוכוב. ציוריו מחוברים לארץ 

ישראל לבוטניקה ולציונות. הוא צייר את  

הרקפת המלבלבת על שורשיה החשופים 

לאוויר, את הצבר נטול קוצים ועוד רבים. הוא 

( 0282יצר סידרת ציורים בשם "ארץ הצבי" ) 

שנאמר עליהם, שבזכותם למדו תושבי ארץ 

ישראל על המקומות ההיסטוריים כמו קבר 

רחל, יד אבשלום ועוד.  ציוריו של הלוי מוצגים 

‘ )בדרך קבע במוזיאון בבית גורדון בדגניה א 

2,2,82.( 

עלה לישראל מאודסה, שמואל חרובי  האמן  

, היה בן דורם של האמנים 0204-למד בבצלאל ב

המוכרים כמו נחום גוטמן ומנחם שמי. מה 

שאפיין את ציוריו של חרובי היה הדיוק 

והשילוב בין ריאליזם לתמימות. ציורי הנוף של 

 0284-חרובי היו מלאי שמש, אור ופתיחות. ב 

חנה ואפרים נקרא חרובי, ע"י הבוטנאים  

לצייר סדרה של צמחים בדיוק מדעי הראובני,  

שיהיו מיועדים לאנציקלופדיה לצמחי ארץ 

 ישראל "אוצר צמחי ארץ ישראל". 

  

  

 0280אהרון הלוי, צבר נטול קוצים, 

 0284כריכת אוצר הצמחים בעריכת ברוך ציזיק. 



9  

  0222ברכה אביגד. ציורים  בוטנאים . 

אפרים וחנה הראובני היו חוקרי טבע שהקדישו את 

ישראל. חזונם היה -חייהם לאיסוף צמחי ארץ 

ך  ו ר לע ו י  נ ט ו ב ן  ג  , ע טב ל ן  ו א י ז ו מ ם  י להק

אנציקלופדיה בוטנית שתכלול את כל צמחי ארץ 

ישראל בדגש על המקרא. בנם וממשיך דרכם הוא 

נגה הראובני שהקים את הגן הבוטני בנאות 

קדומים. הציורים מתוך "אוצר צמחי ארץ ישראל" 

"שירת נגה הראובני  התפרסמו בספר שהוציא  

הוצגה במוזאון ישראל תערוכה   8112-העשבים". ב

שהתמקדה בציוריו של ”  בנושא "שירת העשבים 

 ). 4חרובי )

 11  -עלתה לישראל בשנות ה רות קופל  הציירת  

ועבדה בשיתוף פעולה עם חלוצי המחקר הבוטני 

 21-באוניברסיטה העברית בירושלים. בשנות ה 

איירה את ספרי "צמחיית ארץ ישראל בציורים".   

הציגה את ציורי פרחי הבר של ישראל   0220-ב 

 21-בתערוכה בבית הנכות בבצלאל. בשנות ה 

את הספר דותן     –נעמי פיינבורן  ערכה הבוטנאית  

 ).2"צמחי בר בארץ ישראל" שאיירה רות קופל )

למדה בבצלאל. היא חתומה ברכה אביגד  הציירת  

על מספר רב של אוגדני פרחי בר שהוציאה לפי 

אזורי  פריחתם באזורי הארץ השונים. "פרחי 

הנגב", "חורש הכרמל", פרחי הגליל" ועוד, אותם 

ערכה יחד עם אנשי מדע בוטנאים המתמחים 

ברכה ציירה את פרחי   21-בצומח באזור. בשנות ה 

הבר על הפוסטרים שהתפרסמו בקמפיין של 

"החברה להגנת הטבע" להגנה על פרחי הבר. 

הפרח"  ה ב"תערוכת  שנ ו כל  הוצג ה  ורי צי

 ). 82המיתולוגית בחיפה )

מוזיאון בית אורי ורמי נחושתן הציג את   8101-ב 

ציוריהן של שתי הציירות החלוצות בתערוכתו 

, "רשימות נועם רבינוביץ העכשווית של האמן  

מהואדי", שאימץ את המסורת המפוארת של 

 ). 11הבוטניקה הישראלית וחוקריה )

 

 "פלורה פלשתינה" ומגדירי הפרחים

ה"פלורה" הוא מאגר מידע אנציקלופדי של כלל 

-הצמחים בכל מדינה, הכולל סימני היכר שעל 

פרסמה האקדמיה   0222  -פיהם ניתן לזהותם. ב 

ר  י ד ג מ כ  " ה נ תי ש ל פ ה  ר ו ל "פ ת  א ם  י ע ד למ

ישראל ששומר את שמו -אולטימטיבי לצמחי ארץ 

מהעת העתיקה. "פלורה פלשתינה" הינו אינוונטר 

הכולל ארבעה כרכים של הצומח על פי מקומו 

(. מגדירי 82הגאוגרפי ותכונותיו המורפולוגיות  ) 

הצמחים הראשונים בארץ ישראל התפתחו בראשית 

 . ראשיתם היו קטלוגים ולוחות 81-שנות ה
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להם היו שותפים הציירים הבוטנאים שתיארו את 

ק  ו י ד ב ע  צב ה ו ל  ו כח מ ה ת  ו ע מצ א ב ח  מ הצ

ובהתייחסות בוטנאית עם לב ונשמה למדינה 

ם   י נ ו טרי י קרי פ על  והה  מז שבדרך. הצמח 

טקסונומיים קבועים כמו משפחה, סוג, מין ולפי 

צורת עלה,   -מורפולוגיה ויזואלית של הצמחים  

מספר עלי כותרת, שם, צבע ועוד. מגדיר הצמחים 

 8112-מטרתו תיעוד מדעי למטרה לימודית. ב 

הוציאה לאור את האמנית נורית גור לביא )קרני( 

"פלורה פלשתינה" המכנס מבחר מיצירתה 

המוקדשת לציור פרחי ארץ ישראל בהיבט הפלורה 

המקומית ולא מתייחס לקריטריונים המאפיינים 

 ).08קטלוגים מדעיים )

מוכרים מגדירי צמחים כמו "מגדיר לצמחי ישראל" 

 0222,  0222שנערך ע"י מיכאל זהרי, בשנים:  

ומגדירים חדשים הנוקטים בגישה פשוטה יותר, 

כגון זיהוי לפי צבע הפרחים "מדריך פרחי הבר 

בישראל". ישנם מגדירים לצמחי בר וכאלה לצמחי 

נוי, מגדירי צמחים הם על הרשת, או באפליקציה 

 המזהה את שם הפרח על פי הצילום. 

 

 סמלים ופרחים

משחר ההיסטוריה זרי פרחים משמשים למחוות 

אנושיות. לא בכדי השאיפה של האדם ליהנות 

מהפרחים באגרטל אצלו בבית, קרוב אליו, כדי 

שיוכל להסתכל עליהם להתפעל מיופים ולעיתים 

מהריח, בידיעה שהם זמניים, נובלים ומסיימים את 

 תפקידם.

ניתן ללמוד על תרבויות שונות בעולם בהתאם 

ליחס שלהם לפרחים. ביוון העתיקה עשו שימוש 

בפרחים כמחווה לאלים. בתרבויות אחרות, כמו 

הסינית והמצרית, פרחים היו נחשבים גם כבעלי 

סגולות מרפאות. הפרחים כסמל זכו להתייחסות 

נרחבת במסורת הנוצרית. לפרחים נלוו משמעויות 

המסמלות אריכות ימים, או מוות. לפרחים 

מייחסים תכונות אנושיות כמו חוסן, רוך, יגון 

ועצבות, ידידות, חן, יופי, תקווה, הרמוניה, 

אקזוטיקה ועוד. ציירים מפורסמים כמו: בוטיצ'לי, 

ווינצ'י, קרווג'ו, מורילו, ג'אן ואן אייק -ליאונרדו ד

ועוד נוספים, ציירו את סצנת הבשורה, כשהמלאך 

הצבע הלבן של  (Liliumגבריאל מחזיק בידו שושן .)

הפרחים מסמל טהרה, הרכנת ראש, תום וצניעות. 

הגבעול הארוך והגבוה, מסמל הוד ומלכות. ראו 

גם באברי השושן דמיון לאברים מיניים כשל האדם 

ולכן בתקופה הוויקטוריאנית אסרו לצייר את 

 האבקנים והעלי שבפרח. הצומח בארץ מתאפיין 

 

“, שירת העשבים”כריכת הספר 
 ציורים בוטניים שמואל חרובי

פוסטר רשות שמורות הטבע. ציורי 
 הפרחים ברכה אביגד. 
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מן הסדרה "ח"י רקפות",  משה גרשוני,
צבעי זכוכית, לכה תעשייתית,  0224

גירי שמן, עיפרון פחם, נייר דבק 
 וחומרים שונים על נייר כרומו

 

לארי אברמסון, "ירוקת החמור". 
. שמן ואקריליק על בד,  8112
011X011 .ס"מ 

לארי אברמסון,  "שושנת יריחו . 
. שמן ואקריליק על בד, 8111
011X011 ס"מ 

בגיוון רב של מיני פרחים, עקב ריבוי אזורי 

האקלים השונים. צמחי ארץ ישראל ככלל, שימשו 

סמל לאהבת הארץ ולהשתייכות אליה, יחד עם 

זאת גם סמל לנבילה ומוות. הפרח "דם המכבים" 

 ).2הפך כסמל הלאומי של יום הזיכרון )

 

 פרחים עכשיו 

לאמנים העכשוויים הסתכלות יותר רחבה אל 

הפרח. הם אינם בוחנים את מבנה הפרח או שיוכו 

המשפחתי. הם בוחנים את שיוכו בהקשר פוליטי, 

ביקורתי. הפרחים הם סימבול לנבילה והתכלות 

המשאבים הטבעיים, היבט הישרדותי. הם מציירים 

 מתוך התחושות הפנימיות והאישיות שלהם. 

כוללת ציורים  0224-ממשה גרשוני סדרת "ח"י" של 

גדולי ממדים של פרחי רקפות, המתוארות בסגנון 

אקספרסיבי מאד המטשטש את גבולות הפרח. 

גרשוני מאמץ את הרקפות מהשיר של חיים גורי 

"באב אל ואד" שם מופיעות הרקפות לאחר 

הקרבות כזיכרון לנופלים, במלחמת העצמאות. 

הרקפות כמו צמחי בר ארץ ישראלים בכלל הם 

סמל לאהבת הארץ ולהשתייכות אליה וסמל פסימי 

לאותה אדמה המצמיחה אותם והגובה מחיר כבד 

 ). 2,82של אובדן במלחמה )

"שושנת יריחו" היא סידרת עבודותיו של האמן 

. הצמח מוכר בתכונותיו 8111-מ לארי אברהמסון  

הבוטניות כצמח ששריגיו מכווצים, ועם המגע 

למים הצמח נפתח ומתעורר. תכונותיו הבוטניות 

של הצמח שימשו את אברהמסון כסימבול לתחייה 

של העם היהודי. במהלך העבודה שקד על לימוד 

הצמח המרתק מבחינה מדעית והפכה את לארי 

כ"אמן בוטנאי". צמח נוסף שאימץ בעבודותיו  הוא 

"ירוקת החמור" )יריקת החמור(, צמח מביך היורק 

את פריו, הגדל בעיקר במקומות מוזנחים. צמחייה 

מקומית, על פי אברהמסון הקשר בין האדם לאדמה 

ולנוף, שהם חלק ממפעל ליצירת הזהות הלאומית. 

אברמסון מגדל צמחים בתוך הציור. "ירוקת 

החמור" ו"שושנת יריחו" הפכו אצל האמן מושא 

 ). 8,00,10אמנותי )

, מציג האמן 8112-בתערוכה "פרחים מאוחרים" מ 

"פרחי מוות" שהפכו לקוצים. פרחים ציבי גבע  

ם.  מי ם קטו ם, פצע, פרחי רי ר, שחו חו שהם 

האסוציאציות של גבע לקוחות מפרחי ארצנו 

 העומדים תחת איום ופחד. ציבי מצייר צמחים  

אוגרי מים )סוקולנטיים(, צמחי מדבר, בעלי יכולת 

הישרדות ללא מים ובתנאי יובש ומחסור. גבע 

 ). 81מצייר כביכול ציורי צימאון )
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 חידוש היחסים עם שדה הבוטניקה

ההיסטוריה של הציור הבוטני לכאורה השתנתה, 

עם פריצת הצילום המודרני והטכני שהחליף את 

יד האמן שחקר במכחולו ובגופו את פרטיו של 

הצמח. אנו עדים כיום להחזרת היחסים של 

האמנים העכשוויים עם שדה הבוטניקה בדרך 

 ). 1ביטוי אישית )

 :המציגים בתערוכה

 "פלורה פלשתינה"  -נורית גור אריה )קרני( 

סוג של יומן אישי.  הפרויקטים של נורית הם  

הציורים שמציגה בתערוכה הם של צמחי בר ארץ 

ישראליים אהובים ומוכרים לה ובקשרים לנוף 

מולדתה. ציוריה ורישומיה ראליסטיים יחד עם 

ידה.  וה בהסבר בכתב  מלו ת  ו אקספרסיבי

עבודותיה באות לביטוי בדימויים מתוך עולם 

הבוטניקה, יחד עם זאת, ציוריה אינם ציורים 

בוטניים במתכונת של מגדיר מורפולוגי. ציוריה 

הם אישיים המתייחסים לכל פרח כאינדיבידואל. 

הפרחים בעבודותיה שנעשו על גבי קרשי עץ לא 

מעובדים מדגישים את צמחי הבר המוכרים 

המופיעים בצדי דרך, כמו חוטמית וחצבים 

. נורית בוחנת בצורה 2הפורחים על כביש  

ויזואלית וביקורתית את סביבתה. ספרה "פלורה 

פלשתינה" שאינו ספר בוטני, מאגד מבחר גדול 

של יצירותיה בהתייחסות אישית לעומת "פלורה 

פלשתינה" המקורי המאגד את אוסף צמחיית ארץ 

 ).0,8,08ישראל בהתייחסות מדעית  )

 

 מגדיר חדש  -אליעזר זוננשיין 

אליעזר זוננשיין מציג בתערוכה "שיעור מולדת" 

קטלוג/אגד  פרחי בר וחרקים בארץ ישראל שהוא 

פרי מסע מרתק של האמן אליעזר זוננשיין בחקר 

הטבע על סודותיו וקסמיו. המגדיר, לדעתו של 

זוננשיין, יוצר קירבה של הצופה אל הצמח/ חרק 

ולדעתו זוהי מהפיכה קטנה בהסתכלות של אדם 

 על הסביבה שלו ולהיכרותו את עצמו. 

האגד הוא מגדיר פרחים וחרקים אך אינו תחליף 

למגדיר מדעי. מטרתו העיקרית היא לפתח 

התעניינות אמנותית ומדעית בחלק מן הטבע 

העשיר שעדיין חי סביבנו. זוננשיין  למרות שאינו 

בוטנאי או זאולוג, בחר ליצור מגדיר צמחים חדש! 

קומפוזיציות מרתקות בצבעוניות   22האגד כולל  

חיה, צילומיו בהדפסה דיגיטלית, של פרחי בר 

וחרקים שליקט מרחבי הארץ. צילומיו מלווים 

הערות, הגיגים, סיפורים אישיים ועובדות מדעיות 

 ).01,04,02שצייר וכתב על כל מין וזן )

 

 

 

 

פלורה ”נורית גור לביא )קרני( כריכת הספר 
 8102“. פלשתינה

אליעזר זוננשיין. פרחי בר וחרקים בארץ 
  8102ישראל. 
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אסתר כהן עיטרה את מפת עמק יזרעאל ונהלל 

נהלולים, לאחר שחקרה  –בתוכה בזר של קוצים 

שגדלו על אדמתה.  צמחי הבר מצוירים על ידה 

ברישום ידני המחקה את גדילתם בטבע, בשדה 

הפתוח. ציוריה נעים בין העבר להווה, בין 

 ).02,02,81הטבע לתרבות )

 

 "מיטת הזרע" -ענבל הופמן 

ענבל הופמן מתעדת ניסויים בהנבטה של זרעים 

בהם בולט הטיפול החקלאי הסטרילי, כפי 

שמנביטים זרעים במעבדה מבוקרת. ענבל הופמן 

עוקבת אחרי יצירת השורשים המשתנה מזרע 

ועד לנבילה  לזרע, ההשתרשות, הצמיחה 

ם  שו י בר ש  מו י הש ת  א לה  אצ ם  פי י המחל

ומאפשרים לה לחקור רעיונות כמו חלל תצוגה, 

הוא שמה של   (seedbed)זרע"  -זמן ומקום. מיטת 

הסדרה המהווה חוויה פוסט מודרנית ואת יחסיה 

המורכבים עם הטבע בכלל ועם האידיאה של 

הגן. השימוש בטכניקת ההנבטה בסטודיו שלה 

אפשר לענבל לחקור ולאתגר רעיונות כמו חלל, 

זמן ומקום. המנבטה שיצרה ענבל הופמן הופכת 

לשדה וכל התרחשות זעירה בתוכו מעוררת 

חוויה של התרגשות, בהדגימה מחדש את אקט 

הבריאה. לנבטים שלה יש נוכחות שונה על 

 ).8,80,88הרקע שהיא בחרה להציגם )

 

 "התקרבות" מבעד עדשת המיקרוסקופ  -חני צמח 

לצד עבודות האמנות שבתערוכה מציגה 

המדענית חני צמח עבודות החושפות אירועים 

בחיי הפרח מבעד עדשת המיקרוסקופ. חני צמח 

בחרה להציג בתערוכה את הפרחים המוכרים 

לכולם כמו הבוגנוויליה בשלבי בשלות מינית, 

שהעין הרגילה לא יכולה לזהות. חני מאפשרת 

 . ם הפרחי י  לחי ת  מי טי נ אי הצצה  לצופה 

הוויזואליה הנגלית בצילומיה חושפים את אברי 

הרבייה של הפרח הנמצאים בשלבי ההתמיינות 

 –"התכוננות", האבקה    –ועד לשלב הפריחה  

"המוכנות וההתקרבות". חשיפה של סיפור 

אהבה בין המדע לאמנות כפי שמספרים כל 

האמנים המציגים בתערוכה. שירי אהבה רבים 

נכתבו על פרחים החל משיר השירים: "נשכימה 

פרחה הגפן פיתח הסמדר, -לכרמים, נראה אם 

נים   .    -שם אתן את   -הנצו הרימו דודיי לך"

עבודותיה של חני צמח הן תיעוד אמנותי מדעי 

 אוטנטי וללא פוטושופ . 

 

 

 8102ענבל הופמן, זרע מונבט. 

חני צמח, צילומי פנים הפרח  
  8102אגפנטוס באמצעות מיקרוסקופ. 

חני צמח, צילומי פנים הפרח  בוגונבילייה 
  8102באמצעות מיקרוסקופ. 



05  

 

 הפרח כאתנחתא בוטנית

הפרח הוא שלב בוטני של התפתחות הצמח 

והפרי המתחיל בהתמיינות מענף לפרח. 

מטרתה של הפריחה היא להעמיד עבור הצמח 

את הדור הבא. הפריחה  היא השלב הראשון 

בהליך הרבייה המינית של הצמחים והמשכו 

בהאבקה, הפרייה, חנטה ויצירת זרעים 

וכפיתיון למשיכת בעלי חיים אליו והפצתם 

למרחקים. סופה של הפרייה מוצלחת  היא 

חנטת הפרי וקבלת זרעים. במקרה של חוסר 

הפרייה הפריחה מסתיימת באיבוד חיוניותם 

של אברי הפרח ובהתייבשותם ובנשירת הפרח 

(. הפרחים באשר הם זקוקים למים, 82( 

לחמצן, לאור למזון ובעיקר לאדמה טובה 

מזובלת ומדושנת כדי שיפרחו לתפארת 

הטבע. אלה שמזלם שפר עליהם יופרו 

באמצעות המעופפים, או יופצו ע"י הזרעים 

הנתפשים בפרוות בעלי החיים ומועברים 

למרחק. ישנם זרעים דמוי כנפיים, שיוסעו על 

ידי הרוח או שייאספו על ידי נמלים. הטבע 

העניק לכל פרח את התכונות הגנטיות שלו, 

המשמשות אותו להישמר ממזיקים,   DNA-ה 

לפרוח בעונה המתאימה לו ולממש את מחזור 

גידולו. תכונות הפרח נקבעו ונחרטו לו 

במהלך האבולוציה ומשמשות אותו להמשך 

 -הישרדותו על פני כדור הארץ. הגנטיקאי  

חוקר הפרחים העכשווי שואף לטפח מפרחי 

הבר פרחים חדשים. המחקר והידע הנרכש 

במהלך ההיסטוריה מאפשר לו להתערב 

בטבע ולבצע הכלאות מכוונות הנקראות 

"קלאסיות", או בטכניקה של ההנדסה גנטית 

עם הידע מהביולוגיה המולקולרית. הכוונה 

נות  לייצר פרחים תרבותיים בעלי תכו

מבוקשות כמו: צבע חדש, פריחה בעונות 

שאין בהן פרחים, משך פריחה ארוך, בעלי 

ריח נעים ועוד. במהלך הטיפוח יכולות 

להיווצר מוטציות כמו שפוגשים בטבע. רקפת 

לבנה, או כלנית מרובת עלי כותרת. חוקרי 

הפרחים טיפחו במשך השנים את פרחי הבר 

כפרחי תרבות המשווקים בארץ בעולם 

ומהווים ענף חקלאי כלכלי מוכר כמו רקפות 

בעציצים, כלניות ונוריות וכמו הצבעוני 

ההולנדי התרבותי המוכר שטופח מצבעוני 

 הבר שגדל באזורנו.   

 

 סכימה של פרח, אנטומיה של צמח, פאהן

 ענבל הופמן, פרח
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 פרח קטוף 

"חיי מדף" הוא מושג הלקוח 

מעבודות הנעשות ביחידות 

מחקר הבוחנות את אורך הזמן 

ם  הפרחי הלוקח לגבעולי 

 (Post harvest)לאחר הקטיף  

לחיות באגרטל. הפרח הקטוף 

ת  מתנתק באחת מהמערכו

המוליכות מים וסוכרים לכל 

ה  מ ד א ה מ ף  ט ק נ ו  י ק ל ח

ו באגרטל  י חי  . ו רשי ומשו

ד  ע ד  ע ו מ י  ר צ ק ם  י כ פ ו ה

י  ד כ  . ת י פ ו ס ה ם  ת ל י ב נ ל

ם  הפרחי י  חי את  ך  י להאר

לאחר הקטיף ולו במעט הם 

זקוקים ל"טיפולי מעבדה" כמו 

ת  ו י ר ט ק ב ד  ג נ כ ל  ו פ י ט

ם  י ל ו ע גב ה ת  א ת  ו קפ ו הת

ל  ש ת  ו פ ס ו ת ל  , ם י פ ו ט ק ה

חומרים כמו סוכר שיספק מזון, 

לתנאי תאורה וטמפרטורות 

אופטימליות כדי שימשיך 

לפרוח עוד מספר ימים, אך לא 

 ( ה 82לעד  ח י פר ה שך  מ  . )

באגרטל בהשפעת טיפולים 

מתאימים הוא לעיתים כמו 

משך הפריחה בשדה, אלא 

יגוד לאגרטל,  שבשדה, בנ

הפרח יכול להמשיך את מחזור 

ק  ת ו נ מ ו  נ י א א  ו ה  , ו י י ח

מהשורשים שלו ויוכל לממש 

חנטת  י  ע" הבא  ור  הד את 

 זרעים.

משחר ההיסטוריה זרי הפרחים 

משמשים למחוות אנושיות. לא 

ם  האד בכדי השאיפה של 

ליהנות מהפרחים קרוב אליו, 

באגרטל אצלו בבית, כדי 

ם  ה י ל ע ל  כ ת ס ה ל ל  כ ו י ש

 להתפעל מיופים ומריחם.

 

 חדרי פרח קטוף במכון וולקני 

 .8101". 2נורית גור לביא. מתוך הסדרה "חצבים על כביש 
 טכניקה מעורבת על קרשים משומשים, גודל משתנה.
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 אפילוג

מדע הבוטניקה היה התחום הראשון 

בעת החדשה שהתחבר לאמנות וזאת 

בזכות הציירים שחקרו את הפרחים 

ולא הסתפקו בהעתקת  בציוריהם, 

הציורים שצוירו עוד בימי יון העתיקה. 

אין ספק שאת היסודות למדע הבוטניקה 

בארץ ישראל הניחו האמנים שחקרו את 

הטבע. הציורים שאפיינו את התכונות 

המורפולוגיות של הצמח על כל פרטיו. 

התערוכה עוסקת באחד מן הדימויים 

השכיחים והוותיקים ביותר בתולדות 

האמנות, עם כוונה מצד האמנים  לפתח 

התעניינות אמנותית בחלק מן הטבע 

 העשיר שחי סביבנו. 

ם  התערוכה מציגה אמנים ישראלי

עכשוויים בעיקר, המבטאים ביצירתם 

את הבחירה בפרח בהקשר בין המדע 

הבוטני לאמנות. האמנים המציגים 

בתערוכה פועלים מתוך זיקה נוסטלגיית 

לארץ ולצומח יחד עם ביקורת ולעיתים 

עם אמירה פוליטית. בתערוכה מציגים 

אמנים שלקחו את הפרח והפריחה 

למחוזות אנושיים, שהפרח לקח אותם 

לנוף ילדותם. הם חוקרים את העולם 

הזה ומתבטאים באמצעים גרפיים, 

ציורים, צילומים, הדפסים ועוד. חני 

צמח המדענית מבין האמנים מציגה 

הצצה לתהליכים ביולוגיים בחיי הפרח 

בצורה ויזואלית שלא ניתנת לאבחנה 

 שלא דרך המיקרוסקופ.  

ת  מתחבר ה  ז ושא  בנ שלי  רה  הבחי

לעיסוקי בעבר בפיתוח של פרחים 

חדשים. בפיתוח גידול פרח האדמונית 

בגליל, בטיפוח פרחי "אורכידיולות", 

ליזיאנתוס, "אמרינה ברייט. התהלכתי 

בחלקות הפרחים בחממות כבתוך יצירות 

אומנות. בחירת הפרחים, דומה לבחירות 

שעושה האמן מול פלטת הצבעים. 

"תוצרי הטיפוח הם היצירה האמנותית 

 של הטבע".

 .8101נורית גור לביא. 
 טכניקה מעורבת על קרשים משומשים .
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 פיתוח עמליה ברזילי“, אמרינה ברייט”


