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



אתרוג, גן יבנה

רותם סולטן

מכנף נאה

פריחה צהובה באביב.

העץ נמצא בחצר הגן, רח' הדס 10.

פירות שאינם למאכל אדם, דמויי כנף.

שמו ״מכנף״ על שם הכנף בה מצוי הפרי. עץ צופני – 

פירות העץ מזכירים ציפור. מתאים כחומר לסדנת הגן ולמשחק בחומרים טבעיים. 
כאשר מעיפים את הפרי באוויר הוא מסתחרר כמו הליקופטר.

פריחתו מושכת דבורים.



נועם, גן יבנה

רעיה כהן

דקל התמר

פריחת התמר נקראת מכבדות, בראשית הקיץ.

את דקל התמר ניתן לראות ברחבי הישוב ובבוסתן הסמוך לגן, ברחוב זמיר 1.

פירות מאכל טריים ומיובשים.

ניתן להשתמש בכל חלקי העץ. פירות – למאכל, ענפי 

אפשר לשוחח עם הילדים על ייחודיות העץ מבחינת גילו, גובהו ונופו. לאחר חגי 
תשרי מומלץ להביא אל הגן את ענפי הסכך ולארוג יחד עם הילדים פלייסמנטים 

לשימוש בגן.

העץ – סכך, סלסילות, לולב. סנסני התמר – סלים, גזע – לבניין.



צאלה, גן יבנה

חנה כהן

זית

הפריחה באפריל- מאי, 4 עלי כותרת לבנים.

העץ נמצא בחצר הגן, רח' נילי 3.

זיתים למאכל ולהפקת שמן, מבשיל בסתיו.

אחד משבעת המינים, מיוחסות לו מעלות תזונתיות 

עץ הזית מסמל את הקשר לישראל מבראשית עד היום- מתיבת נוח עד לסמל המדינה 
וסמל הצבא.  ניתן לראות ולחוות את תהליך הפקת השמן מהפריחה וצמיחת הפירות 

עד למסיק, לכתישה ולכבישה.

ורפואיות. בישראל ישנם עצים בני מאות שנים. נמצא בסמל המדינה וצה"ל.



תמר, גן יבנה

רעות בנאי

לימון

צבע הפרחים לבן, סגלגל.

בחצר הגן, רח' החצב 6.

מניב פרי כמעט כל השנה.

ככל שהלימון כבד יותר כך הוא עסיסי יותר, ככל שהוא 

עץ בוגר ומבוסס כמעט ואינו זקוק להשקיה. משמש לתיבול סלט ולהכנת לימונדה. 
הילדים חוקרים את העץ לדוגמא: חוש הריח- ריח העלים מבושם ונעים.

צהוב יותר הוא בשל וחמוץ יותר.



שושן, גן יבנה

עליזה כהן

שקמה

תפרחת בצורת פגה.

השקמה נמצאת בשטח הסמוך לגן, רח' השופטים 22.

אין פרי מכיוון שחסרה בארץ הצרעה המאביקה.

השקמים בארץ הן בנות מאות שנים וכולן נטעו על ידי 

הצל של עץ השקמה הוא איכותי וגדול, גזעו מעובה ולרוב מכיל גזעים מרובים הנוחים 
לטיפוס. הילדים יכולים לשחק וליהנות ממשחק חופשי בצלו ולעקוב אחר התפתחות 

הפגות.

חקלאים.



אדמונית, גן יבנה

ג'ולי דמרי חג'ג'

אשכולית

צבע הפרחים לבן.

בחצר הגן, רח' אלכסנדר 12.

מניב פרי באביב, פירותיו צהובים.

אשכולית היא הכלאה קדומה בין תפוז לפומלה. החלו 

ניתן לעקוב אחר השינויים של העץ לאורך עונות השנה ולתעד בקלסר מעקב. אפשר 
לסחוט מיץ אשכוליות ומהקליפות להכין סוכריות.

לגדל אשכוליות בישראל בתחילת המאה ה- 19 .



זהבה, גן יבנה

אורלי דמארי

רימון

פרחים כתומים דמויי כד.

בבוסתן עצי המקרא בגן רח' הנשיא 1.

מניב פרי בסתיו, הפרי כדורי ובקצהו כתר.

עץ הרימון הוא אחד משבעת המינים. בתרבות היהודית 

אפשר להתחיל לעקוב אחר העץ לקראת ראש השנה. קוטפים וטועמים את פירותיו, 
סוחטים מיץ, מציירים עם הקליפות, כשמופיע הפרח הראשון מסמנים אותו בסרט 

והוא יהיה פרי הביכורים בשבועות.

הרימון מסמל ברכה, שפע, יופי וחכמה.



שקמה, גן יבנה

אסתר בנאי

אורן

תפרחת כתומה.

ברחוב השופטים.

פרי הנקרא איצטרובל , צנובר הוא זרע אכיל המצוי באיצטרובל.

עלי האורן מכילים שרף. כאשר העלים נושרים הם 

ניתן לשלב אצטרובלים במרחב הבניה, בסדנה ובאסמלאז'. ניסוי בו נכניס אצטרובל 
למים ונראה כיצד הוא נסגר. משחק חושי עם עלי האורן. הכנת פשטידה לציפורים 

באיצטרובל.

מונעים מצמחים אחרים לגדול לצידו.



שחף , גן יבנה

סיגלית בן ישי

פומלה

פריחה לבנה באביב.

בבוסתן הסמוך לגן, רח' השופטים 22.

פרי למאכל ירוק צהוב.

מקור השם מצרפתית ומשמעותו לימון דלעת.

ניתן ללמד על משפחת פירות ההדר, בקבוקונים גדולים, קטיף, טעימה. מקליפתו 
העבה של פרי הפומלה ניתן להכין קליפות מסוכרות למאכל ולייבש את הקליפות 

למובייל טבעי וריחני.



רימון, גן יבנה

רות ג'אן

גפן

הגפן מלבלבת ופורחת בתחילתו של האביב.

שיח הגפן גדל בגינת הגן וכן בבתים רבים בישוב.

ענבים ירוקים.

הגפן מניבה את פירותיה בשנה השלישית או הרביעית 

הגפן בתקופת החורף משירה את עליה ומדגימה לנו "תרדמת" חורף בצמחים. כמו כן, 
מהגפן אנו יכולים לאכול הן מהפרי והן מהעלים, לדוגמא - עלי גפן ממולאים.

מהשתילה והשנה היא השנה הראשונה שיש לנו אשכולות ענבים.



לוטם, גן יבנה

אתי לב

תפוז

פריחה לבנה, בעלת ריח מרענן ונפלא.

בחצר גן לוטם  ובבתים פרטיים בישוב.

פרי  למאכל עגול, צבע כתום.

תפו"ז הם ראשי תיבות של תפוח זהב.

העץ מזמן מעקב לאורך עונות השנה. קטיף הפרי בחורף וסחיטת מיץ תפוזים ושימוש 
בקליפות ככוסות. שימוש נוסף בקליפות כאביזר אפייה לעוגות מאפינס אישיות.


