
   בירושלים  כי" של מייסד גן החיות התנלהולדתו שנה  מאה
  שולובאהרון   ' פרופ

1907- 2007  
  

 שולוב  אהרון בא לביתו 1939 יום בהיר בשנת בצהרי

 להקים גן חיות החלטתי", יוכבד,  לרעייתוואמר

אני רוצה שילדי ירושלים יידעו להבדיל בין תן . בירושלים

ם שנה פעל לקיומו של למעלה מארבעי ,מאז...". לכלב

מתוך ,  מנת לקבל פרסעלשלא , כל זאת בהתנדבות, הגן

  . שילוב נדיר של אהבת הארץ ואהבת בעלי החיים

  
  קרן בנציאן: צילום

 מייסד גן של שנה להולדתו 100 מלאו 2007 בנובמבר 5-ב

 החיות גן.  אהרון שולוב' בירושלים פרופכי"החיות התנ

 אלא גם מרכז ,מרכז זואולוגי רק לא – חזונועל פי הוקם 

 שללשמירה , חברתי לאהבת הטבע – מרכז חינוכי, טבע

ת יולוירבות מהפע. ך"לאהבת הארץ ולאהבת התנ, הטבע

 התחלות מבוססות על, המתקיימות בגן החיות היום

 ובאו לידי מימוש באופן כזה , חזונומתוךורעיונות רבים 

ח ועד החל מתיבת נו,  שנות פעילותובמהלךאו אחר 

לתוכניות לשמירה על הטבע ולהחזרת בעלי חיים 

  .  הטבעיתלסביבתם

 החיות ולגן של אהרון שולוב הוקדשו לאוניברסיטה חייו

 מעולם על קיומו ויתרלא , בזמני מצוקה קשים. כאחד

 וליווה אותו בארבעה מקומות שונים ברחבי ,של הגן

י בפינת הח 1939בשנת  של הגן הייתה תחילתו.  ירושלים

.   הדסה הישנה ברחוב הרב קוק במרכז ירושליםבחצר

במשך השנה  . ענק לטאת -  הראשון בגן היה הכוחהמוצג

הגדול .  בעלי חיים בגן20 היו לא יותר מאשר הראשונה

כשנה לאחר .  כוס החרבותוהקטןביניהם היה הצבוע 

.  הנביאשמואל  ברחוב עבר הגן לשטח  ,פתיחת פינת החי

,  של מלחמהבמצב שנים פעל הגן במקום זה 6 במשך

  . טרור ומהומות

לשטח ,  הצופיםהר - עבר הגן למקומו השלישי1947 בשנת

הטיפול . אשר הוקצה על ידי האוניברסיטה העברית

 והמצור על העצמאותבמהלך מלחמת , בבעלי החיים

 ונעשה בתנאים קשים חיים כרוך בסכנת היה, ההר

סיכן את חייו ,  פעם ולא פעמייםלא ,שולוב עצמו . ביותר

  .    מנסה להאכיל את בעלי החיים בגןשהוא

 את לפנות מאמצים דיפלומטיים הרשו הירדנים לאחר

.  רוממהלשכונת סמוכהבעלי החיים שנותרו בגן לגבעה 

 ך" התנמן פסוקים שציטטו היו השלטים בגן ייחודי דבר

  גם מחזונו הקים כחלק.  בעלי החייםמוזכריםבהם 

 להמחיש את חזון נועדו אשר בחצר הגן םייכ" תנמחזות

 וכפיר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וגר": ישעיהו

 לשנתבגבעה זו פעל הגן עד  .)' ו'יאישעיהו  ("מריא יחדיוי

  .  קודם להעברתו למקומו הנוכחי במלחה ,1991

  
  1972אוקטובר " סטאר"צילום מתוך העיתון 

 חיבורים מדעיים 140 -מתר   יופרסם שולוב 'פרופ

 שם בעולם המחקר הזואולוגי בעלוספרים והיה 

 הוקרה מממשלת לתעודות זכה הוא. והאנטמולוגי בעולם

 והיה המדען , מזיקיםבהדברת מחקריו עלארצות הברית 

בל מענק מחקר מממשלת ארצות יקש הראשוןהישראלי 

  . הברית

, ן פועלולשם ציו. 'ירושלים יקיר' לעיטור זכה 1987-ב

   ".שולוב אהרון דרך"נקרא הרחוב היורד אל גן החיות 

 שלומית שולוב ברקןר"ד: תבהכ


