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



דקל, בני עי"ש

דיקלה אשכנזי

זית אירופי

פורח בחודשים מרץ-אפריל, הפרחים בצבע לבן-ירקרק והם 

בחצר גן דקל, רחוב מנחם בגין 31.

בית גלעין, צבעם משתנה מירוק ועד סגול-שחור כשהם מבשילים.

עץ ירוק עד. נפוץ מאוד בארץ ומאפיין את הצמחייה 

אפשר לקיים מסיק זיתים סביב חודש אוקטובר ומהזיתים להכין שמן זית המתבל 
סלטים ומאכלים ונחשב לבריא מאוד.  ניתן גם לעשות פעילות יצירה עם השמן לאחר 

שמעכנו את הזיתים במו ידינו.

הארץ ישראלית. הגזע מחוספס, עבה, מפותל ולעיתים חלול. עץ עתיק מאוד ומשמש כעץ 
נוי תוך הבלטת "השמלה" - הגזע העבה והמתרחב לכיוון השורשים.

ערוכים בקבוצות דמויות אשכול.



כלנית, בני עי"ש

פטריסיה עזרא

שקד מצוי

עץ השקד פורח בסוף חודש שבט. פרחים לבנים עם מעט צבע 

בגן כלנית, ליד שער הגן מצד ימין.

השקד הוא פרי מאכל. בית הגלעין שעיר, ירוק עד שמתייבש. אפשר לאכול את 

עץ השקד הוא נשיר.  גדל במקומות רבים בארץ. כיוון 

מאחר והעץ נשיר אפשר לעקוב ולחקור את התהליך: נשירה, ניצנים, פרחים, עלים, 
פירות וכך חוזר חלילה. עץ השקד מוזכר במקרא. נוהגים לקרוא לו גם שקדיה. והוא 

הסמל של חג ט"ו בשבט.

ששורשיו עמוקים הוא יכול לגדול גם במקומות עם גשמים מעטים. הפרי של שקד הבר הוא 
מר  ומכיל רעל.

הפרי גם כשהוא טרי וגם יבש. לפרי יש ערך תזונתי רב.

ורדרד במרכז.



ורד, בני עי"ש

רגינה חסון

דקל התמר

פרחים קטנים לבנים – צהבהבים.

בכניסה לישוב משני צידי הכביש ברחוב החצב.

פרי התמר מתוק וצורתו אובלית .

לכל חלקיו של התמר יש שימוש: העלים כסכך לסוכה 

פירות העץ משמשים מזון לבני אדם, לבעלי חיים, ונוי לסביבה. מהפרי ניתן להכין גם 
יין, דבש וממתק טבעי שילדים אוהבים מאוד.

הפירות לאכילה, סנסנים משמשים לסלים וטאטוא, והגזע כשוקת לצאן.



גוזל , בני עי"ש

גליה תנעמי

ברוש

פריחה זכרית ונקבית ירקרקה בחודשים מרץ-אפריל.

בפארק הציבורי הסמוך לגן גוזל.

איצטרובל קשקשי עגול כל השנה.

כשממוללים את העלים הם מדיפים ריח מיוחד והידיים 

אפשר ליצור בגן משחקים עם פירות העץ ולמולל את העלים, להנות מהצל ולעקוב 
אחר בעלי חיים בסביבתו.   ברפואה העממית משמשים אצטרובלי הברוש לטיפול 
בסכרת, בכאבי שיניים ובצרבת. חולטים את האצטרובל במים ומשתמשים במשרה.

הופכות לדביקות בשל השרף המצוי בהם.



תמר, בני עי"ש

חן לוי

מכנף נאה

פריחה צהובה בעונת האביב.

בשדרה הצמודה לחצר הגן ליד עץ הדקל.

זרע עטוף במעטה דמוי כנף.

המכנף הנאה משמש כעץ נוי בכל רחבי העולם. העץ 

הילדים אוהבים לשחק בפירות. אם זורקים עלה מגובה, הוא מסתובב סביב עצמו עד 
שנוחת על הקרקע. כמו כן, ניתן להשתמש בעלי העץ היבשים ליצירה.

הובא לארץ ישראל בשנת 1911. הוא נקלט היטב ונפוץ במידה רחבה. 


