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



הכרם, כרם יבנה

ענת אוזן

דקל התמר

פריחת התמר נקראת מכבדות. הפריחה הינה בראשית הקיץ.

את דקל התמר ניתן לראות מחצר הגן, מעבר לכביש הסמוך לגן.

פירות מאכל שניתן לאכול טריים או מיובשים.

ניתן להשתמש בכל חלקי העץ. פירות – למאכל, ענפי 

אפשר לשוחח 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.



רותם, בן זכאי

שני סימן טוב

שקד

פריחה לבנה מרהיבה בחורף.

בחצר הגן.

פירות מאכל. ניתן לאכול את הפירות טריים או מיובשים.

עץ השקד הוא צמח מוגן בארצנו. ב- 1919 המשורר לוין 

אפשר להכין קלסר עם מעקב תהליכי אחר מופעי העץ בעונות השונות. הכרות עם 
מושגים כגון, עץ נשיר, ירוק עד, תפרחת, ניצן ומעקב אחר התפתחות הפירות לאחר 

הפריחה.

קיפניס הוסיף את ה-"יה" לשקד וכך נקרא העץ שקדיה.



אורן, בית גמליאל

ימית רייכמן

זית

הפריחה באפריל - מאי, בעל ארבעה עלי כותרת לבנים.

העץ נמצא בחצר הגן, ברחבה מול הגן וכן ברחבי המושב.

למאכל ולהפקת שמן, הפירות מבשילים 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 עצים בני מאות שנים. נמצא בסמל המדינה וצה"ל.



רימון, בית גמליאל

הודיה בלעיש

קליסטמון

באביב פריחה אדומה כמו מברשת בקבוקים.

בחצר הגן.

פירות שאינם למאכל אדם.

הפרחים מושכים ציפורים בשם צופיות.

לעץ מופע מרהיב בתקופת האביב, תצפית על ציפורים המבקרות את העץ, משחק 
חופשי בחצר עם הפרחים  והפירות שנושרים על האדמה.



הדר, כרם יבנה

חדוה אברהמי

צאלון נאה

פרחים בצבע אדום.

בחצר הגן. מתוך הגן אנו משקיפים על העץ.

נוי, לא למאכל אדם, תרמיל ארוך בצבע חום ובתוכו הזרעים.

הצאלון נשיר בחורף, עליו ערוכים בציציות, צבעם ירוק 

העץ נותן צל, פרחי העץ יפים והפרי משמש לפעילויות רבות: הכנת מנדלות, יצירת 
רעשנים וקשקשנים לנגינה, הכנת בובות וכו'.

עמוק, מתאים לאזורים חמים.



חבצלת, ניר גלים

מורן שלום

אקליפטוס

פורח כמעט כל השנה.

בסמוך לגן.

הפרי הוא הלקט, לא למאכל אדם.

לעץ יש שימושים רבים- נותן צל, פרח צופני למרעה 

עץ האקליפטוס נותן צל נהדר, פורח כל השנה ונותן צוף. ניתן לעשות יצירות עם 
קליפות הגזע והעלים הנושרים.

דבורים, מפיקים ממנו שמן אתרי שמשתמשים בו בארומתרפיה והומאופתיה. ברוב המקרים 
הזרע מבשיל תוך 12 חודשים מהפריחה.



ורד, בני דרום

מיכל דעי

תפוז

פורח באביב, פרחים לבנים בתפרחת.

בחצר הגן שלנו.

פרי למאכל אדם, כתום ועגול.

עץ התפוז משמש אותנו לאורך השנה בפעילויות שונות: 

ניתן לחקור את העץ ולעקוב אחר פריחתו, להשתמש בפרי התפוז בשיתוף הקהילה: 
ריבת תפוזים לטו בשבט, סלט פירות לקבלת שבת, מיץ תפוזים  למסיבות בקהילה 

ועוד. התפוז בעל ערכים תזונתיים גם כפרי טרי וגם בבישול.

אכילת הפרי, סחיטת התפוז, הכנת ריבת תפוזים ומעקב.



נרקיס, גבעת וושינגטון

עדי שירה

רימון

פריחה אדומה,  מתחילה באביב.

בחצר הגן שלנו.

פירות למאכל אדם- רימונים.

ביהדות אומרים שלרימון 613 גרעינים כמספר המצוות 

הצמיחה שלו מאוד יפה, התהליך מפרח לפרי מקסים והילדים נהנים לעקוב אחריו. 
הפעילות הכי כיפית אצלנו היא לפני ראש השנה לקטוף את הרימונים ולקלף )לפרוט( 

אותם ולאכול יחד. רימון נחשב כפרי מאוד בריא.

בתורה. פעולת קילוף הפרי נקראת "פריטת רימון".



אירוס, ניר גלים

רעיה שמעון

ברוש מצוי

עלים נגדיים, דמויי קשקש, רעופים. כשממוללים אותם נוכחים 

בחצר הגן ובסמוך לגן המשחקים ביישוב.

הפרי הוא לא למאכל אדם. הפרי הינו אצטרובל עגול והזרעים מופצים על ידי 

ברפואה עממית משמשים אצטרובלי הברוש לטיפול 

עץ זה מסמל חוסן וגובה, כמו כן הוא מאריך ימים ושנים. יתרונותיו גם כשובר רוח. 
ילדי הגן אוהבים ליצור משחקים חשבוניים ויצירה עם הפירות ונהנים מצל בחצר.

בסכרת, בכאבי שיניים ובצרבת. חולטים את האצטרובל במים ומשתמשים במשרה.

הרוח למרחק קצר מעץ האם. תחילה צבעם ירוק ולאחר מכן הופך צבעם לאפור-חום.

כי הם ריחניים ודביקים.


