
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,  בנייה

אורלי גרינצוויג

סיגלון חד עלים

בתחילת הקיץ פריחה סגולה, בקצות הענפים. 

לצד שבילי הפארק בסמוך למגרשי הטניס במושב.

פירות שאינם למאכל אדם, בצורה מעוגלת רחבה ולעיתים חצויה.

מוצאו של עץ הסיגלון הוא מברזיל. הסיגלון הוא עץ 

בשל נופו הרחב, בקיץ נעים לשבת תחתיו ולהנות מצילו. בתקופת הפריחה, לאחר 
שהפרחים נושרים, ניתן להכין זרי ראש סגלגלים. מהפרי ניתן להכין כלי נגינה ויצירות 

מגוונות.

נשיר ומגיע לגובה רב של כ- 15 מ'.



הדס, קדרון

איילת מוקמל

אקליפטוס

רוב השנה, פריחה לבנה וצהבהבה. עץ ירוק עד.

ביער קדרון, ליד הבריכה של היישוב.

פרי שאינו למאכל אדם, נשאר סגור עד שנופל לקרקע.

מקורו מאוסטרליה, ממשפחת ההדסיים. הוא מייבש 

צילו של האיקליפטוס  מאפשר לקיים פיקניק סביב העץ ולשחק משחק לוטו )התאמה 
בין כרטיסיות של חלקי העץ לעץ בשטח(.

ביצות,  משמש לבניית רהיטים, לבנייה, נייר, מקל על הנשימה, מייצרים ממנו תרופות 
ושמנים.



זמיר, גבעת ברנר

בתיה חצור

זית

אלפי פרחים קטנים בצבע לבן באביב-קיץ.

עצי זית מפוזרים בקיבוץ בכל מקום.  בגן יש עץ אחד בחצר.

זיתים,  קטיף בעונת הסתיו.

עליו של העץ ירוקים מצד אחד וכסופים מצידם השני. 

אנו נהנים מפירותיו של העץ ועורכים בגן פעילויות שונות: מסיק, כבישת זיתים, ריסוק 
והכנת שמן זית.

בקיץ העלים הבהירים הכסופים פונים לשמש. בחורף העלים הכהים הירוקים מופנים כלפי 
השמש.



תות, קבוצת שילר

גיל אליאס

חרוב מצוי

עצי החרוב פורחים באוקטובר וזהו העץ הים תיכוני היחיד 

בסמוך לגן שלנו יש עץ חרוב גדול שהילדים אוהבים לטפס עליו, להיות בצילו ולאכול 
מפירותיו.

לחרוב פרי דמוי תרמיל באורך של עד 20 ס"מ, שמכיל 10-15 זרעים.

החרוב הוא עץ ירוק-עד. פרי החרוב משמש בראש 

עץ החרוב נותן צל נהדר ואפשר לשבת לצידו לפיקניק, להנות מאכילת פירותיו, לטפס 
על הענפים, לאסוף זרעים ולנסות להנביט אותם.

ובראשונה למאכל בהמה. כיום מייצרים גם אבקת חרובים, שממנה מכינים מוצרים שונים 
בתעשיית המזון.

שפורח במועד זה.



שקדיה , קבוצת שילר

כוכבית ליפא לזניק }קוקה{

שקדיה

פורח בחודש שבט, פרחים לבנים.

את העץ ניתן לראות בחצר בחלק הקדמי של הגן.

הפרי  למאכל, קטן עם קליפה חומה קשיחה.

החלק שנאכל הוא הזרע. לזרעים יש ערך תזונתי רב והם 

העץ הוא בין העצים הראשונים שפורחים באביב וכך מושך אליו חרקים שונים. ניתן 
לעשות עם הילדים קטיף שקדים וליהנות מפרחיו הלבנים לקראת טו בשבט.

מכילים בין היתר, שומן חלבון וסידן.



שקד, בנייה

קרן חן טל

פקאן

פריחה קצרה באביב.  הפרחים מואבקים על ידי הרוח.

בחצרות הבתים של משפחות הילדים במושב.

דומים לביצה מוארכת. בהבשלה קליפתם שמקורה בעטיף הפרח, מקבלת צבע 

עץ פרי נשיר ומושך ציפורים. בעונת הסתיו מבשילים 

לאגוזי הפקאן ערך תזונתי ורפואי רב. לפקאן נוגדי חמצון ושומנים המועילים 
לבריאות: מורידים את רמת הכולסטרול, מפחיתים את רמת הסוכר בגוף, מפחיתים 

לחץ דם ועוד. ספרי ילדים שקראנו בגן בנושא אגוזים: "מעשה בשלושה אגוזים" מאת 
לאה גולדברג, "אגוז של זהב" מאת לוין קיפניס.

הפירות והם נאכלים לאחר ייבוש. עצי הפקאן מניבים פירות עד גיל של יותר מ- 300 שנים.

חום.



רימון, בית אלעזרי

שחף אביב

רימון

פרחים אדומים. העץ פורח בחודשי האביב ותחילת הקיץ.

בכניסה לגן רימון ,קרוב לשער.

למאכל, פרי אדום עם גרגירים אדומים או לבנים.

בכמות מסוימת, הפרי בריא מאוד לטיפול בלחץ דם בגוף 

מעבר לפירותיו הטעימים והבריאים והפריחה היפיפה ניתן לחקור את הפרי בצורות 
שונות: קליפה, גרגרים, חדרים, מים, גרעינים ועוד.

האדם, בכמות גדולה  יכול להזיק.



אלון, בית אלעזרי

שרון ליברמן

פיקוס התאנה

תפרחת ייחודית, עגולה וסגורה עם פתח קטן.

העץ צומח בכניסה לגן, מול חלון פינת הטבע.

פרי מדומה הקרוי פגה וצורתו ככדור חלול. בתוכו מאות פרחים זעירים. צבעו 

התאנה היא אחד משבעת המינים. העץ הראשון המוזכר 

העץ משתנה לאורך עונות השנה ומזמן התבוננות, חקר ומעקב. הוא מאפשר חיבור 
לטבע סביבו- היכרות עם מגוון ציפורים, בע"ח וחרקים המבקרים אותו.

בתנ"ך. התאנה גדלה בר ליד מקורות מים.

משתנה מירוק לסגלגל.


