
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.



אלה, גדרה

אביה טביב

תות

פריחתו מתחילה בחודש אפריל.

בחצר גן אלה רחוב הנורית 21 גדרה

פירות אדומים בחודש מאי המתאימים למאכל אדם.

עץ התות הוא עץ נשיר.  בצעירותו העץ גדל מהר אך 

עץ התות מוסיף נוי לחצר הגן. בנוסף, מעניק צל ואפשר לשבת תחתיו למשחק, יצירה 
או לישיבה חופשית. ניתן להשתמש בעליו כדי להאכיל את זחלי טוואי המשי וכך 

לעקוב אחר גלגול חייו של הפרפר. מתקיימת למידה משמעותית בקרב הילדים.

בשלב מסוים מאט את קצב הצמיחה, מגיע עד לגובה של 10-15 מטרים. הצמח מפיץ את 
זרעיו ע"י ציפורים או עטלפים, מעלי העץ ניזונים זחלי טוואי המשי.



דליה, גדרה

אורטל גרפי

דק פרי זקוף

פריחה בקיץ ובסתיו, בצבע צהוב בהיר דמויי פעמון/ משפך.

בשדרה הצמודה לגן דליה, רחוב יגאל אלון 37.

הלקט- דמוי סרגל הנפתח בקצותיו לצדדים.

שם העץ דק פרי קרוי כך על שום פריו הדק. הוא בעל 

הציפורים נמשכות לפרחים הגדולים בגלל כמות הצוף הרבה. לעיתים הן  "גונבות" צוף 
מהצד, על ידי יצירת חור בדופן הפרח. כיף ומעניין לראות את מגוון הציפורים אשר 

מגיעות לקנן על העץ.  אפשר לייצר משחק חשבוני עם פרחיו הנשירים.

פרחים רבים ונשירים המקשטים את סביבתו בצהוב.



תאנה, גדרה

אסתר יעקב

תאנה

את תפרחת התאנה נראה בקיץ.

ניתן למצוא את עץ התאנה בגינה של גן תאנה - רחוב דולב 2.

דמוי כד חלול  בצבע ירוק סגול.

פרי התאנה הוא בעצם התפרחת של התאנה. הדפנות 

כיף לשבת תחת העץ ולצייר אותו בעונות השונות. בחורף העץ ערום לחלוטין, אחר כך 
נצייר את העלים הראשונים ואת ניצני הפגה. נשמור את כל הציורים בקלסר ונתרגש 

לראות את השינויים לאורך השנה.

הפנימיות פורחות בצפיפות ונקראות פגה.



הרדוף, גדרה

טלי מעול

רימון

פריחה אדומה בחודש מאי הנמשכת כשישה שבועות.

ניתן לראות את העץ בחצר הקדמית של הגן.  חיים הרצוג 33.

פרי מאכל, מכיל בתוכו מאות גרעינים עסיסיים.

מוצאו של הרימון מאזורי הים הכספי, איראן, ארצות 

אפשר לעקוב ולחקור את העץ והפרי עם הילדים: צורה, גודל, צבע, טעם, מה יש 
בתוכו ולבסוף להכין ממנו מיץ רימונים עם ילדי הגן.

הים התיכון, אחד משבעת המינים.



יסמין, גדרה

יעל סוג'ז

אקליפטוס

תחתית הפרח בגוון קרם/ צהבהב והפרח דמויי גביע בצבע 

אצלנו בחצר הגן נמצא עץ אקליפטוס עתיק וגדול. רחוב הנקין 7 גדרה.

פרי הלקט דמויי כוסית יין קטנה.

האקליפטוס משמש כמקור למזון וסביבת מחייה 

משמש כמקור צל מצויין בימי הקיץ החמים. מזמן חיות שונות ומיני ציפורים. השמן 
האתרי המופק ממנו משמש לתרופות שונות, עממיות ומודרניות. ניתן לחלוט את 

העלים כשמצוננים ולנשום את האדים.

לציפורים וחיות שונות.

אדום.



חרצית, גדרה

לילך ברשץ

ברכיכטון אוסטרלי

הברכיכטון פורח באביב ומתמלא בפרחים לבנים קטנים.

בתוך הגן שלנו ברחוב צאלה 15 בכניסה הקדמית.

לברכיכטון פירות שאינם למאכל אדם,  דמויי סירות באורך של עד 20 ס"מ 

הברכיכטון הוא עץ ירוק-עד. הגובה שלו הוא 12 מטרים . 

עץ הברכיכגטון נותן לנו צל נהדר ואפשר לשחק וליצור עם העלים והפירות במשך כל 
השנה. אנו משתמשים בעלים כפסולת יבשה לקומפוסטר.

העץ חסכוני במיוחד במים. זרעיו ניתנים לאכילה.

המחוברים באשכולות ובתוכם זרעים רבים ושערות.



סביון, גדרה

לינוי עמר

בוהיניה מגוונת

עץ הבוהיניה פורח לקראת תחילת עונת הקיץ.  פרחיו הם בצבע 

בחצר האחורית צמוד לגדר הגן. רחוב ראובן 5 גדרה.

תרמיל עבה וארוך בצבע חום.

לעץ הבוהיניה ישנם תרמילים המכילים זרעים בצורת 

עץ הבוהיניה נותן צל נהדר בחצר האחורית, הילדים נהנים לשבת תחתיו ולאסוף את 
התרמילים הנושרים מן העץ.

מטבעות.

ורוד, ארגמן ולבן.



חרוב, גדרה

מיטל בן הרוש

לימון

צבע הפרחים סגלגל.

בחצר הקדמית של גן חרוב, חיים הרצוג 33 גדרה.

פרי הלימון ירוק עד צהוב.

הלימון עשיר בויטמין C ויש לו אפקט אנטי בקטריאלי 

פרי הלימון תורם לחיזוק המערכת החיסונית ומערכת העיכול. ללימון יש שימושים 
רבים כגון: הכנת מיץ, רטבים, סלטים, קינוחים, מרקים ותיבולים. הלימון משמש 

לניקיון וכתרופה טבעית.

רב עוצמה. הוא נחשב לנוגד חמצון חזק המכיל 5% חומצה, מה שהופך אותו לידידותי ורב 
שימושי.



אשל, גדרה

עינת הרפז

זית

פריחה לבנה צהבהבה בתחילת האביב.

בחצר גן אשל וברחוב צאלה 18.

זיתים, ירוקים או סגולים, מופיעים בסוף ספטמבר.

עץ הזית תורבת לראשונה לפני יותר מ-5,000 שנים 

עץ הזית הוא עץ המאפשר תצפית לילדי הגן אחר תהליך הפריחה והפרי. ניתן לקיים 
מסיק עם הילדים: לפרוס בד מתחת לעץ, לחבוט בו עם מקלות ולנענע אותו. אח"כ 

לאסוף את הזיתים שנפלו, למשש אותם, לבדוק את צבעם, לנסות למעוך וללמוד על 
שימושים ותועלת.

בדרום סוריה, ניתן למצוא בארצנו עצי זית בני יותר מ- 2,000 שנים וישנם כשבעה עצי זית 
)ממוקמים ב"עראבה" שליד כרמיאל( שהוערכו כבני יותר מ-3,000 שנים.



אתרוג, גדרה

אסנת שרעבי

אתרוג

פריחה לבנה בעונת הקיץ.

העץ ממוקם  בחצר גן אתרוג,  רחוב האורן 3 גדרה.

פרי הדר צהוב הניתן לאכילה.

עץ ירוק עד, ניתן להכין מהפרי ריבת אתרוגים, באמונה 

כדי להמחיש לילדים את הפעילות במחברת מטיילת ,לקחתי את אחת הילדות לחצר 
וחקרנו יחד את עץ האתרוג. לאחר מכן הילדה הכינה יצירה והציגה את המשימה 

במפגש לפני החברים.

היהודית אכילת אתרוג היא סגולה לפיריון.


