
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.



לילך, גני טל

אביה ריבני

תפוז

בחודש מרץ אפריל-פרחים לבנים.

בחצר הגן – באזור של גינת הירק בחצר.

פרי התפוז - מתחיל להפתח בקיץ ועד נובמבר מבשיל ומחליף צבע מירוק 

ישנם זנים שונים של תפוזים-חלקם יותר מתוקים וחלקם 

הפריחה שלו מאוד יפה, העלים לא נושרים-העץ ירוק תמיד וניתן להנות גם מהצל 
שלו-ילדי הגן מאוד אוהבים לשחק מתחת לעץ.

חמוצים. העץ שלנו מתוק ואם משקים אותו מספיק במהלך הקיץ הפירות יותר עסיסיים 
ומתוקים.

לכתום.



תות, נצר חזני

ברוריה דבורקין

כסיית האבוב

פריחה בצורת אשכולות בחודשים מאי - יוני.

צמוד לחצר המשחקים בגן ברחוב האלמוגים אשר בנצר חזני.

פרי מאורך לא למאכל אדם.

העץ משיר את עליו בחודשים ינואר – פברואר. ארץ 

הילדים נוהגים לכנות אותו בשם "עץ הנקניקים" בשל הפרי החום הארוך המזכיר 
בצורתו נקניקיה ארוכה. ניתן לקטוף את פירות העץ ולשלבם בפינת הבניה. בחג פורים 

הכנו רעשנים מהפירות שנשברו.

מוצאו היא הודו.



גפן, בית חלקיה

טובה הזה

גפן

פרחים ירוקים בהירים בחודשים אדר –ניסן.

בכניסה לישוב יש כרם גדולה וכן בחצרות בתים הקרובים לגן.

פרי הגפן הם הענבים מהם מפיקים יין ומיץ ענבים.

גפן היתה הנטיעה היחידה ששרדה את המבול בימי נח. 

הגפן בחורף נראית עלובה ומיובשת אבל ניתן לתת לילדים למשש את הגזע ולהעיר 
את תשומת ליבם לעובדה שהיא ללא עלים. בבוא האביב נעקוב אחר העלים 

המבצבצים, נערוך דיאגרמה של מספר העלים וגודלם במשך שבועיים, ואז נבחין 
בפרחים ובניצנים הצומחים.

נח הכניס לתיבה שתיל כדי שיהיה לו יין בצאתו מן התיבה.



מורן, יד בנימין

מיכל מור

זית

עץ הזית פורח באפריל-מאי. פרחיו קטנטנים, לבנים ומסודרים 

בכיכר הזית בכניסה לישוב ברחוב דרך האבות.

הזיתים משמשים ליצור שמן זית, ולמאכל לאחר תהליך כבישה.

אחד משבעת המינים, מיוחסות לו מעלות תזונתיות 

עץ הזית עץ יפה עם גזע מיוחד שנעים להסתכל ולשבת בצילו. נחמד  לטפס על 
הענפים שלו, לאסוף את פירותיו, לכבוש אותם בצנצנת וגם לנסות לכתוש אותם 

ולהפיק שמן. שמן הזית ידוע בסגולותיו הרבות לבריאות האדם.

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

כמו אשכול.



אשל, יסודות

מרים דמן

רימון מצוי

פרחים כתומים אדמדמים.

בגן אשל, בחצר צמוד לגדר.

הפרי מלא גרגרים לאכילה.

כשרוצים לכנות אדם בעל תוכן, מכנים אותו מלא כרימון 

עץ הרימון הוא עץ נשיר ונפלא לראות את התהליך המופלא של הנשירה, הפריחה, 
והפרי. בראש השנה נוהגים לאכול גרגירי רימון. השנה קטפנו מהעץ רימונים וכל ילד 

קיבל לביתו רימון לכבוד החג.

)ערכים, מעשים טובים, ידע וכו'(.



שקמה, בית חלקיה

צביה יונגרייס

שקד

פריחה לבנה - ורדרדה בחודש שבט.

העץ נמצא במעון של המושב. קרוב לגן שקמה.

שקדים.

השקד הוא העץ הראשון שפורח בשלהי החורף.

כשמתחילה הפריחה ילדות הגן יוצאות להתבונן בעץ השקדייה. יצרנו עם הילדות 
פעילות משחק של זוג ופרד.



דקל, יד בנימין

רחלי תירם

גויאבה

צללית העץ גבוהה, הגזע בבגרותו מתקלף. הפריחה בצבע לבן.

בחצר גן דקל בישוב יד בנימין.

זהו פרי מאכל שבשל בסתיו ובחורף. צורתו- אגס בצבעים ירוק אדום וצהוב. 

זהו עץ ממשפחת ההדסיים, עשיר בויטמין C. קיימים 

העץ הגורם להצללה טובה, משיר עלווה גדולה ממנה אפשר להכין משחקים שונים 
כגון אסמבל'ג מהטבע וכן מנדלות יפות. הפרי מצוין להכנת ריבות.

שימושים רפואיים מתמציות העלים והשורשים. העץ זקוק להשקיה סדירה וקרקע פורייה.

הפירות מבשילים בהדרגה ולכן נקטפים מידי כמה ימים.



הדרים, גני טל

רחלי ביליה

סיגלון )יקרנדה(

פורח באביב בחודשים מאי-יוני, פריחתו סגלגלה ומכסה את 

את העץ ניתן למצוא בחצר הגן ברחוב השיטה גני טל וברחבי היישוב.

פרי שאינו למאכל אדם. הפרי עגול, שטוח וקשה.

שמו של עץ הסיגלון הוא בשל צבע פרחיו הסגלגלים.

עץ הסיגלון הינו עץ חזק, עמיד לקרה ולשרב וכן עמיד למחלות ומזיקים. ייחודו 
בעוצמת הפריחה שלו המדהימה ביופיה. העץ וסביבתו מהווים בית גידול לבעלי חיים 
רבים – חרקים, זוחלים ועופות. ניתן לגלות אילו בעלי חיים הגיעו לעץ על-ידי מעקב 
אחר עקבותיהם. מומלץ ליישר את החול שמתחת לעץ על-מנת שיהיה קל וברור יותר 

לזהות את העקבות.

מרבית החלק העליון של העץ.



הזית, בני ראם

שרית חיות

אקליפטוס

ניתן להבחין בתפרחות, לעיתים בצבע עז.

במרחק הליכה מהגן ישנה שדרת אקליפטוסים יפייפיה.

פרי האקליפטוס הוא  הלקט - פרי יבש הנפתח על ידי מכסה או חורים.

שמו של העץ הינו חיבור של שני מילים ביוונית: 

עץ האקליפטוס צומח מהר, מרהיב ביופיו ובגודלו. ילדי הגן אוהבים לצאת לטיול ולא 
פעם לסיים אותו בשדרת האקליפטוסים תוך משחק תופסת, מחבואים וכדומה בין 

גזעיו העבים וגובהו המרשים.

eu -היטב, kalypto- מכוסה, משמע מכוסה היטב, על שם צורת המכסה של הפרח )לכל 
זן צורת מכסה שונה(.



תאנה, בני ראם

טל ענאקי

תות

מתחיל ללבלב בחודש אפריל.

העץ נמצא באזור הדשא ליד המועדון של הישוב.

מבשילים בחודש אפריל מאי.

עלי העץ הם המזון הכמעט יחידי של זחלי טוואי המשי.

עץ התות גדול ויפה ונותן הרבה צל ופירות טעימים. כיף לשבת סביבו ולשחק יחד. 
פעילות סביב העץ- חקר העלים והפרי. להרגיש ולמשש את העלים.



שיזף, נצר חזני

זהבית כהן

רימון

את הפריחה והליבלוב נוכל לראות בתחילת הקיץ, פרחים 

בחורשה קטנה שנמצאת במרחק הליכה של כעשר דקות מהגן.

משמשים למאכל, פרי אדום עגול בולט ויפה. הזרעים מסודרים בגושים 

פרי הרימון נחשב לפרי בעל חיי מדף ארוכים במיוחד 

הפרי בעל סגולות רפואיות רבות, מכיל ויטמינים ומינרלים רבים, ניתן לעשות שימוש 
גם בקליפה. לאחר שנשתל יכול לשרוד כצמח בר גם ללא טיפול אדם. מעניין ומסקרן 

לעקוב אחר ההתפתחות של הפרח והפיכתו לפרי.

וניתן לשמרו ללא קירור במשך למעלה מחודש ימים.

המופרדים ביניהם במחיצות דמויות דפים דקים. 

אדומים  דמוי כד ששוליו מפוצלים למספר שיניים מפושקות, כמעין כתר.



אשכול, יסודות

גיטל לאה שורץ

לימון

בחורף פרחים לבנים.

בישוב יסודות מאחורי הגן שלנו.

פירות מאכל בצבע ירוק צהוב.

הפרי חמוץ ומרענן. ניתן להכין ממנו לימונדה ע"י לימון 

ילדי הגן אוהבים לעקוב אחר השינויים בעץ. יש לעץ עלים צפופים והילדים נהנים 
לשבת בצילו.

סחוט עם מעט סוכר. גם בריא וגם טעים.


