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יחמור פרסי
שם מדעי: 

מצב בארץ: נכחד מן הארץ והושב אל הטבע.
היחמור הפרסי נכחד מהארץ בסוף המאה ה-19. בשנת 1978 
הצליחו אנשי רשות שמורות הטבע, בראשות האלוף אברהם יפה 
ז"ל להביא לארץ 4 יחמורים, שהיוו את הבסיס לגרעין הרבייה של 

היחמורים בארץ.
דריסות. מתפרצים,  מינים  צייד,  הגידול,  בתי  הרס  איומים: 
פעילות הגן: בגן החיות נמצא גרעין רבייה גדול של היחמורים. 
הגן פעיל, יחד עם רשות הטבע והגנים, בהשבתם אל הטבע בשמורת 
נחל כזיב בצפון ובשמורת נחל שורק בהרי ירושלים, שם נמצאת 
מכלאת איקלום יחמורים שהוקמה על ידי גן החיות התנ"כי.
תוצאות: כיום מוערך מספר היחמורים החיים באזור נחל שורק 
ביותר מ-50 פרטים. לחלק מהיחמורים הוצמד משדר וצוות הגן 
התכנית. הצלחת  על  וללמוד  אחריהם  לעקוב  ממשיך 

צוללי הביצות
שם מדעי: 

מצב בארץ: סכנת הכחדה.
איומים: הרס בתי הגידול המיימיים וצמחיית הגדות, צייד. 

פעילות הגן: בצפריית הביצה שבגן החיות התנ"כי נבנה גרעין 
רבייה שהחל ב-4 ברווזים שהובאו מגן חיות בצרפת. בשיתוף רשות 
הטבע והגנים והודות לרבייה מוצלחת בגן, ברווזים צעירים שבקעו 
וגדלו בגן החיות  משוחררים  אל הטבע - בשמורת החולה, בשמורת 
עינות גבתון, במאגר צרעה ובשמורת עין אפק. בשיטה מיוחדת 
שנרכשה על ידי צוות גן החיות, מטובעים הברווזים בעזרת נזם אף 
קטן המאפשר מעקב וזיהוי הברווזים גם בזמן שחייה במים. הידעת? 

צבע הטבעת של ברווזים שטובעו בישראל הוא וורוד.

נשר מקראי
שם מדעי: 

מצב בארץ: פגיע.
איומים: הפרעות בקינון, הרעלות, מחסור במזון, צייד.

פעילות הגן: גן החיות התנ"כי שותף פעיל בתכנית לשימור הנשר 
המקראי, ההולך ונכחד מנופי הארץ. כל הנשרים הבוקעים וגדלים 
בגן החיות בצפריית הדורסים, מיועדים להשבה לטבע, בשיתוף 
עם רשות הטבע והגנים. כדי להבטיח התפתחות תקינה של גוזלי 
הנשרים, מועברות ביצי נשרים ממרכזי קינון ברחבי הארץ אל 
המרכז הארצי להדגרת דורסים הנמצא בגן החיות התנ"כי. בגן 
החיות נצברו ידע וניסיון רבים המבטיחים את הצלחת הבקיעה 
של הביצים. מכאן מועברים גוזלי הנשרים לגידול על ידי זוגות 
של נשרים מאמצים, ולאחר מכן הם מועברים לחי בר כרמל 

ומושבים אל הטבע.
תוצאות: עשרות נשרים ירושלמים בני הגן הועברו כבר לשחרור 

מבוקר בצפון הארץ.

על גן החיות
גן החיות התנ"כי מיסודו של פרופ' שולוב הוקם באתר זה על 
ידי עיריית ירושלים, הקרן לירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים 
ומשרד התיירות. בגן החיות שוכנים למעלה מ-2500 יונקים, 
עופות, זוחלים ודגים הנמנים על כ-250 מיני חיות שונים. בגן 
תמצאו בעלי חיים ארץ ישראליים המוזכרים בתנ"ך אשר 
חלקם הגדול נכחד מנוף הארץ, לצד בעלי חיים נדירים מן 
העולם הנמצאים בסכנת הכחדה. גן החיות התנ"כי מוביל 
בפעילויות רבות של שמירת טבע ברחבי המדינה, והוא שותף 
פעיל במיזמים עולמיים רבים של שימור וריבוי מינים נדירים 
הנמצאים בסכנת הכחדה ובתכניות  השבת מינים אל הטבע.

הגן מתמקד בתכניות שימור בעלי חיים ארץ ישראליים שנכחדו 
מהטבע בשנים האחרונות או כאלה הנמצאים בסכנת הכחדה 
חמורה. במקביל, פועל גן החיות בתחומי החינוך וההסברה 
כדי לעורר ולהעלות את המודעות לנושא שימור בתי הגידול 
השונים בארץ. הגן פועל בשותפות עם גורמי שמירת טבע 
כרשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, המשרד להגנת 

הסביבה ומוסדות אקדמיים שונים.

אגודת ידידי גן החיות וקרן מלגות המחקר 
לגן החיות אגודת ידידים התורמים מזמנם ומכספם לקידום מטרות 
הגן. אם תרצו להיות חלק מאגודת ידידי הגן, אנא פנו למשרדי 
הגן. לגן החיות קרן מלגות מחקר, ע"ש מייסד הגן, פרופ' אהרון 
שולוב. הקרן משמשת לתכניות מחקר של בעלי חיים בבית גידולם.

תכנית המנויים
לגן החיות התנ�כי מועדון מנויים שנתי המאפשר כניסה חופשית 
לגן, הנחות בקניות בגן, מנוי לעיתון גן החיות ועוד. פרטים 
נוספים בקופות הגן. אם תרצו לרכוש מנוי באותו יום בו רכשתם 
ינוכה ערך הכרטיסים מערך המנוי. לגן החיות,  כרטיסים 

ההליכה בגן
שטח גן החיות הוא כ-250 דונם. אורך מסלול ההליכה בגן הוא 
2 ק"מ. כדי לראות ולחוות את החיות והביקור בגן, צוות הגן 
ממליץ על טיול ברגל. במסלול הסיור אין מדרגות והשבילים 
בגן מוצלים, נוחים ונגישים גם לכסאות גלגלים ולעגלות 
תינוקות. לנוחותכם ספסלי ישיבה וברזיות מים לאורך המסלול.

לוטרה מצויה
שם מדעי: 

מצב בארץ: סכנת הכחדה.
איומים: זיהום בתי גידול מימיים, דריסות, מיעוט מזון, הרס בתי 

גידול טבעיים.
פעילות הגן: הלוטרה היא יונק טורף החי בבתי גידול מימיים 
בעמקי הצפון בישראל. בשנת 2014 הוערך מספר הלוטרות החיות 
בטבע בכ-80 פרטים בלבד. גן החיות התנ"כי בשיתוף עם רשות 
הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע, הקים מרכז רבייה ללוטרות. 
גרעין הרבייה הולך ונבנה והתקווה היא שגורי הלוטרות העתידיים 
שיוולדו בגן, ישוחררו אל הטבע ושמאמצי הריבוי יישאו פרי ויסייעו 

בשיפור מצבן של אוכלוסיית הלוטרות בישראל.

רכבת הגן
בתוך הגן פועלת רכבת המגיעה למקומות שונים בגן בנוחות. 
תחנות העליה והירידה מהרכבת מסומנות במפה. הנסיעה 
ברכבת כרוכה בתשלום סמלי והיא מלווה בהדרכה בעברית. 
הרכבת אינה פועלת בשבתות, בחגים ובזמנים עמוסים במיוחד.

תיבת נח
גלריית תערוכות  ובו קפיטריה,  הגן  מרכז המבקרים של 
מתחלפות, תכניות לימוד אינטראקטיביות על בעלי החיים 

התנ"כיים ואודיטוריום.

תחבורה
רכבת ישראל וקווי אוטובוס 26א' מהשכונות בית וגן ורמת 
שרת, וקו 33 מקניון מלחה ומהשכונות הר נוף, בית וגן וגילה.

שעות פתיחה
קיץ   ראשון - חמישי 19:00-09:00      שבת 18:00-10:00
אביב ראשון - חמישי 18:00-09:00      שבת 18:00-10:00
חורף ראשון - חמישי 17:00-09:00      שבת 17:00-10:00
סתיו ראשון - חמישי 17:00-09:00      שבת 17:00-10:00
ימי שישי וערבי חג - כל השנה                         16:30-09:00
הקופה נסגרת כשעה לפני סגירת הגן. חלק מתצוגות החיות 
יציאה מהגן. לנוחות  נסגרות רבע שעה לפני סגירת הגן, 

כתובת הגן
גן החיות התנ"כי ירושלים ת.ד 898, ירושלים 91008 

JERUSALEMZOO.ORG.IL | 02-6750111 :טלפון

גם אתם שותפים
רכשתם כרטיס כניסה או מנוי לגן החיות? הפכתם לשותפים 
לתכניות השימור של בעלי החיים בגן. ללא עזרתכם לא היה 
צוות הגן יכול לעסוק במלאכת ריבוי, שימור, הצלה, מחקר 
והשבת בעלי חיים אל הטבע. גם בזכותכם אנחנו יכולים להיות 
מחוייבים לעשייה חשובה והכרחית זו. תודה שבאתם לבקר 
בגן החיות, תודה שלקחתם חלק, נשמח לראותכם שוב.

תכניות שימור והשבה לטבע 
גן החיות שותף בתכניות בינלאומיות לשימור ולריבוי מינים 
בסכנת הכחדה כדוגמת הטיגריס הסומאטרי, הטמרין הרעמתי 
הזהוב, הפיל האסיאני והפינגווין שחור הרגל אותם תפגשו 
בעת טיולכם בגן החיות. זוהי הזדמנות לצפות בבעלי החיים, 
נוכל לסייע להצילם. ללמוד עליהם ולחשוב כיצד כולנו 

גן החיות התנ"כי מוביל ושותף במיזמים שונים של שימור 
בעלי חיים שנכחדו מהטבע הישראלי. התכניות כוללות ריבוי 
בעלי חיים אלה והשבתם לטבע אל בית גידולם הטבעי. הגן 
שותף גם בתכניות עולמיות לשימור בעלי חיים הנמצאים 
בסכנת הכחדה. נשמח לספר לכם על כמה מתכניות שימור 
בעלי חיים ארץ ישראליים, אותן מוביל גן החיות התנ"כי.

Dama mesopotamica

Gyps fulvus

Lutra lutra

Aythya nyroca
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 לטבע של 

ברווזים 
ילידי גן 
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