
מגדיר זה נכתב על ידי הגננות שהשתתפו בתהליך החינוך לקיימות בשנת הלימודים תשפ"א,
 שהתקיים בהנחיית בטי כהן ניקסון מאיגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה.



אור ים, אשדוד

שלומית אדרי

פיקוס קדוש

הפרחים מוסתרים בתוך הפגה, פורחים בקיץ.

בחצר הגן ברחוב הזית 15, בפארקים וברבעים הוותיקים בעיר.

פרי שאינו למאכל אדם בצורת תאנה קטנה.

מקור השם "קדוש" מההינדים, המאמינים שהנסיך 

העץ  עמיד לטמפרטורות גבוהות, גדל בכל סוגי הקרקעות וחסכוני במים. קוטר גזע 
העץ יכול להגיע ל- 3 מטרים. בעזרת הילדים המקיפים את העץ אנו מודדים את 

הקוטר ובודקים לכמה ילדים אנו זקוקים בשביל משימה זו.

סידהרטה ישב תחת עץ זה כשזכה להארה והפך לבודהה.



בננה, אשדוד

איריס עזיזיאן

בוהיניה מגוונת

בצבעי ורוד ולבן, פריחה בסוף החורף ובאביב.

בכניסה לגן  ברחוב אפרסק 7 ובחצר הקדמית, נשתל ברחובות רבים בעיר.

פירות שאינם למאכל אדם, תרמילים שטוחים וצרים.

אינו צומח בר בישראל. העץ נפוץ בעיקר בדרום אסיה 

פרחיו ססגוניים. צורת העלים מיוחדת ומעלי העץ היבשים ניתן להכין יצירות רבות: 
פרחים, פרפרים, מובייל וכמובן סימניות לספרים. זרעיו דמויי מטבעות ומתאימים 

למשחק.

והוא סמלה הרשמי של הונג קונג. עליו משמשים כסימניות מסורתיות לתלמידי בית הספר.



חופית, אשדוד

עופרה טובול

פנסית דו נוצתית

פריחה צהובה במכבדים בקצות הענפים.

בכניסה לגנים חופית ונווה ים ברחוב הרב שאולי 8 נשתלו ארבעה עצים.

פרי ורדרד דמוי שלפוחית.

מקור השם פנסית- משום שפרותיו דומים לפנסי רוח 

קצב הצימוח מהיר, נותן צל, מופע הפרי מרשים וקל לגדלו. במהלך השנה ילדי הגן 
מתבוננים בעץ ומבחינים בשינוים החלים בו, משלכת דרך פריחת עלים ועד לפירות.

סינים, ארץ מוצאו.



כרכום, אשדוד

חגית ברכץ

רימון

ליבלוב בתחילת האביב ולאחריו פריחה אדומה.

בחצר הגן, רחוב יהוא 10, ליד שער הכניסה.

פרי מאכל אדום המכיל גרעינים עסיסיים.

הרימון נמנה עם שבעת המינים, ומסמל שפע ופריון, 

ניתן לאכול מפירות העץ בראש השנה, ולסחוט מיץ. לברך ברכת האילנות בחודש ניסן 
כשמופיעים הפרחים, לערוך מעקב על העץ בכל ימות השנה, שכן העץ נמצא בשלכת 

ולאחר מכן מופיעים מחדש עלים, פרחים ופירות. מומלץ לעקוב אחר בעלי חיים 
שבאים לאכול מפירות העץ, כגון ציפורים.

יופי וחוכמה. 



משקפת, אשדוד

סמדר אוזן

ברוש מצוי אופקי

פרחים בדמות אצטרובלים זכריים ונקביים.

בחצר הגן ברחוב החובלים 7 ישנם מספר עצי ברוש.

פרי שאינו למאכל אדם, זרעיו בשלים תוך שנתיים.

עץ מחטני הגדל בר במזרח התיכון, שימש לבניית בית 

הוא עץ חסון ועמיד, נותן צל. משמש אותנו ליצירה ולמשחק. בעקבות השיר "ברוש"  
- למדנו על חוסן, "לו רק ניתן ואלמד את דרכו של עץ אחד".

המקדש, מרבים להשתמש בו לייעור.



פסיפלורה , אשדוד

רבקה ארגו

פומלה

פרחים לבנים ריחניים בקיץ-סתיו.

בגינת הגן, נראה מהשביל המוביל לשער הכניסה, ברחוב אשכולית 7.

הגדול בין פירות ההדר, צהוב כאשר מבשיל.

מקור העץ בדרום מזרח אסיה. הובא לישראל בתחילת 

פירות העץ טעימים ומתוקים, עשירים בסיבים וחומרים מזינים. פריחת הפומלה 
ריחנית ומושכת צופיות. אנו עוקבים אחר התפתחות הפירות מהפרחים וניתן לראות 

באופן ברור את כל תהליך ההתפתחות.

המאה הקודמת. בהולנדית נקרא פֹוְמֵפְלמּוס, שפירושו "לימון דלעת".



פשוש, אשדוד

נינט פרץ

צאלון נאה

הפריחה אדומה, באשכולות גדולים, בשיא הקיץ.

בחצר הגן ברחוב בלפור 20 וברחבי העיר - במדרכות, שדרות ובפארקים.

פרי שאינו למאכל אדם, תרמיל שטוח, באורך 30-60 ס"מ.

עמיד לשרב, רגיש לקרה ובעל עמידות למחלות ולמזיקים. 

העץ מדהים בפריחתו. פירותיו משמשים אותנו ככלי נגינה וכבסיס לעבודות יצירה.  
אנו צובעים ומקשטים את פירותיו.

עץ בודד נותן צל רב.



ריף, אשדוד

רינת מאיר

בומבק צ'ייבה הודי

פריחה אדומה באביב, לפני לבלוב העלים.

נשתלו 3 עצים בכניסה למתחם גנים ברחוב הדולפין 13.

פרי שאינו למאכל אדם, דמוי אבוקדו ובעל סיבים.

עץ טרופי שמקורו בדרום אסיה. גזעו זקוף כחרוט, 

צורתו פיסולית ומיוחדת, נותן צל. ניתן להשתמש ב"צמר" )הכסות הלבנה( של הפרי, 
כפי שעושים בארץ המוצא, למילוי כריות, בובות. אנו משתמשים בעלים המאוצבעים 

ללמידה על מבנה כף היד.

מכוסה קוצים וממנו יוצאים "קומות" של ענפים. העלים מאוצבעים.



תלמים, אשדוד

יוליה לרמן

תפוז

מקבץ פרחים לבנים וריחניים באביב.

בחצר הגן, ברחוב תשרי 11. בכניסה לעיר קיים פרדס תפוזים גדול.

פרי מאכל מתוק, עגול, בינוני, כתום.

מקור התפוז בהודו והינו הפופולרי מבין פירות ההדר. 

פירות העץ טעימים ואהובים. ניתן לעקוב בקלות אחר התפתחות הפרי מהפרח. ילדים 
מאוד אוהבים להשתמש במסחטות ולסחוט מיץ תפוזים.

.C כוס מיץ תפוזים אחת, מכילה לפחות 80% מהקצובה המומלצת לאדם מבוגר של ויטמין



החוף, אשדוד

שרונה מיכאלי

לימון

פורח באביב-קיץ, האבקה על ידי דבורים. הפרח קטן, לבן 

בחצר הגן ברחוב זלמן ארן 10. מצוי גם ברחבי העיר בגינות פרטיות, ובפארקים.

פרי הדר למאכל, פירותיו חמוצים, בצבעי ירוק-צהוב.

על פי הרמב"ם הלימון מוציא "אש" מהגוף, כלומר 

ללימונים שימושים רבים במאכלים ברחבי העולם. הלימון משמש גם לצרכים קוסמטיים 
ומשמש אף כחומר ניקוי יעיל לסירים, כתמי חלודה, אריחי אמבטיה, כלי נחושת ועוד. 

אנו קוטפים את הלימונים מהעץ שבחצר ומוסיפים אותם לזיתים שאנחנו כובשים 
בגן.

מפחית כעס, מקרר. בנוסף מייחסים ללימון תכונות ריפוי וחיטוי, יכולת טיפול ביבלות 
ועקיצות וחיזוק מערכת הלימפה.

וריחני.



שיטה, אשדוד

מעיין דהן

מכנף נאה

פרפרניים, ערוכים בתפרחות מסועפות צהובות.

בחצר הגן, ברחוב פתח תקווה 8. העץ נפוץ גם בגנים ופארקים ברחבי העיר.

תרמיל דמוי כנף המכיל זרע בודד.

שמו "מכנף" על שום הכנף בה מצוי הפרי. מפאת כובד 

זהו עץ חזק ועמיד בעל קצב צימוח מהיר. נעים לשבת תחתיו, ולהנות מצילו. אנו 
משתמשים בפירותיו ליצירות שונות בגן ובמשחק בחצר.

הזרע, הפירות אינם נפוצים ברוח למרחק רב אלא נושרים בקרבת העץ בצורה סיבובית.


