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ברוכים הבאים לגינה
המשחק נועד להכיר את עולם העצים המגוון בגינת מוזיאון 
עצמו  על  ייקח  שמבוגר  מומלץ  הקהילתית.  והגינה  הטבע 

להדריך את הפעילות.

ההפעלה כוללת ארבע תחנות. לכל תחנה כרטיס ובו המלצות 
שמתאימות  הפעילויות  את  בחרו  אפשריות.  פעילויות  על 
לכם. בהמשך גם יש כרטיסים זיהוי לעצים, עם הפניה אליהם 
ברגעים המתאימים בהפעלה. הקפידו לא לומר מראש על 
איזה עץ אתם מתכוונים לדבר, כי בראש כל כרטיס לעץ יש 
חידה עם רמזים, שלפיה הקבוצה אמורה לנחש באיזה עץ 
מדובר. החידות גם מספקות חומר לדיון. העשירו אותו עם 

הידע שלכם בהתאם לצורך הקבוצה.

העצים  מכרטיסי  בחלק  צעירים,  ילדים  על  להקל  כדי   ●
החידה מתחרזת עם שמו של העץ. אם הם מתקשים – 

הדגישו זאת בפניהם.

על  דיון  לפתח  המלצה  הוא  למושג  מתחת  קו-הדגשה   ●
המושג. 

על  הקהילתית  הגינה  פעילי  עם  מראש  לתאם  כדאי   ●
כוונתכם לבקר בגינה ולוודא שהביקור שלכם לא מתנגש 

.)amnon.herzig@gmail.com עם אירוע אחר. )אמנון

בבקשה להשאיר את המקום נקי ומסודר.   ●

השתדלו ללכת אך ורק בשבילים.   ●

האיסור  בתכלית  ואסור  לבריכות  ידיים  להכניס  אסור   ●
להוציא מהבריכות בעלי חיים או צמחים. 

דוד ברנשטיין,
dvdberns@gmail.com 



פתיח
מקריאים:

ְּברּוִכים ַהָּבִאים ַלִּגָּנה ַהְּקִהָּלִתית ַּבֲחַצר מּוֵזאֹון ַהֶּטַבע.

ָמקֹום ֶׁשָהָיה ׁשֹוֵמם, ְוַהּיֹום ִמְתָּבֵרְך ְּבֶׁשַפע.

ֶזה ֹלא ָמקֹום ֶׁשהּוַקם ּבין ֶרַגע.

ֶזה ֹלא ָהָיה ַחי, ְלֹלא ַהְּקִהָּלה ַהְּתִמיִדית ָּבֶרַקע.

ַּכּמּוָבן ֶׁשְּלֹלא ֶהְבֵּדל ִּגיל, ָּדת, ִמין ְוֶגַזע.

ַהּיֹום ֶזה ְּכָבר ָהַפְך ְלמֹוַׁשב ֶקַבע.

ַאל ַּתְחְׁשבּו ֶׁשֹּלא ָהיּו ִאיוִּמים ֶׁשל ֶהֶרס ּוֶפַגע.

ַהַּמֲעֶנה - ְלַהְרִחיב ֶאת ַהֵּלב ּוְלַאחֹות ֶאת ַהֶּפַצע.

ּוְלעֹוָלם ֹלא ַלְחּדֹל ִלְׁשּתֹל עֹוד ֶּגַזע ְועֹוד ֶּגַזע ְועֹוד ֶּגַזע....

ְוֶזה ַהִּסּיּור נֹוַעד ְלַחֵּבר ֶאְתֶכם ָלֵעִצים ֶׁשִּנְמְצאּו ָּכאן ְוֵאּלּו ֶׁשֻּגְּדלּו ָּכאן ְּבֶיַזע.

בפעילות הזו נכיר עצים בגינת המוזיאון 
ובגינה הקהילתית דרך משימות שונות.

מסוגים  רבים  עצים  הגינה  במתחם 
עצים.  כמה  רק  נכיר  היום  אך  שונים, 
אתם מוזמנים לבוא עם משפחותיכם או 
חבריכם ולערוך היכרות עם עצים נוספים 

)כדאי להצטייד במגדירי-צמחים(.

אז בואו ונצא לדרך.



שלבי הפעילות
תחנה 3תחנה 1

תחנה 4תחנה 2

“קפה גינתי” האוהל בכניסה לגינה
שירה בציבור  ●

הסבר קצר על הגידול במיכלים  ●
הסבר קצר על העצים:   ● 

הדרים, שקד, שסק וחרוב

 פינת הישיבה 
במפלס האמצעי של הגינה צמוד לבריכה 
ההיסטורית עם הגב לבניין מוזיאון הטבע

מתבוננים בעצים הגבוהים: ברוש ואורן  ●
משחקים: “תפסוני”; “שבעה צעדים”; ”כיבוש דגלים”  ●

 הסככה שבין הבריכות של הדו-חיים 
ובין “משתלה מהלב” 

מתבוננים מסביב   ●
משחק-מילים שמות פרטיים + שמות בע”ח וצמחים  ●

תאנה, רימון, זית ושבעת המינים  ●

עץ החרוב 
בכניסה לגינה מכיוון החניון

עץ המשאלות - עץ החרוב ישמח להגשים את   ●
משאלותיכם!

כתבו את המשאלה שלכם על פתק.
הכניסו אותו לאחד המיכלים שתלויים על החרוב.



כדי להגיע לתחנה 2 עומדים 
עם הגב אל האוהל וצועדים 
ישר בשביל במקביל לחומה, 
בתוך בוסתן עצי הפרי וגינות 
הירק, עד שמגיעים לסככה 
הדו- לבריכות  הצמודה 
חיים מצד אחד, ול”משתלה 

מהלב” מצד שני.

שימו לב לעצי הפרי השונים 
בתיבות  להבחין  גם  ונסו 
אפשר  הירגזי.  לציפור  קינון 
את  יוציא  שמישהו  להציע 
של  תמונה  ויחפש  הנייד 
לכולם  להראות  כדי  ירגזי 

באיזו ציפור מדובר.

תחנה 1

 עומדים מחוץ לאוהל מתחת לשקד 
)יש גם בולי עץ לישיבה(.

פוצחים בשיר: “גינה לי חביבה”:

גינה לי, גינה לי, גינה חביבה! 
כל צמח בה צומח, 
כל פרח בה פורח, 

גינה לי, גינה לי, גינה חביבה!

קוראים:

גינה  מיוחדת.  בגינה  מבקרים  אנו  היום 
וירקות  פירות  תבלינים,  של  גינה  קהילתית. 
ומחוצה  מהשכונה  פעילים  שטיפחו  למאכל 
ִמתקנים  לזהות  ניתן  האוהל  בסביבות  לה. 
אלו  במיכלים  האם  שונות.  בשיטת  לגידול 
המתקנים  לא.  כלל  בדרך  עצים?  מגדלים 
כמו  יותר,  קטנים  צמחים  לגידול  מיועדים 

פרחים עונתיים, עשבי תיבול וירקות. 

1
2

3

נתמקד הפעם בעצים בגינה:
לזהות  תוכלו   – עצים  ישנם  החומה  לאורך 
לכל  אחד  עלה  לקטוף  ניתן  רמז:  אותם? 
הקבוצה )בזהירות בלי לדרוך בערוגה והיזהרו 
ולמשש  אותו  לשבור  העץ(  שעל  מהקוצים 
באצבעות ואז להריח. מעבירים מיד ליד, עד 

שכולם הריחו. צדקתם - אלה עצי הדר.

עוברים על כרטיסי זיהוי של עצים 4
)בהמשך(:

שקד 	● 
)בצמוד לאוהל(

שסק  	● 
)באמצע הערוגה העגולה הגדולה(

חרוב  	● 
)ליד השער של החומה מצד ימין. עץ 

חרוב זה אינו מניב פרי מכיוון שהוא זכר(

 “קפה גינתי” 
)האוהל בכניסה לגינה(



הסככה שבצמוד לבריכות הדו-חיים 
3 מצד אחד ול”משתלה מהלב” מצד שני לתחנה  להגיע  כדי 

מאזור  ימינה  ממשיכים 
ועולים  והמשתלה  הסככה 
בכיוון  מדרגות  בכמה 
פונים  מהחממה  החממה. 
בכמה  ועולים  ימינה  שוב 
הבריכה  לכיוון  אבן  מדרגות 
במפלס  אנחנו  ההיסטורית. 

האמצעי! 

אל  הברכה  את  עוברים 
ומגיעים  הפתוח  השטח 
)ניתן  ישיבה.  לפינת 
האמצעי  למפלס  להגיע 
מבית  ימינה  כשעולים  גם 

הקפה “גינתי”(

תחנה 2

יושבים מסביב לשולחן ומתבוננים 
בנוף: 

בעצים.  להתמקד  ונסו  שקט  של  דקה  קחו 
לשמוע  ניתן  מזהים?  אתם  עצים  איזה 
ציפורים? ניתן לצפות בציפורים? במעופפים 

אחרים? 

משחקים:

כל אחד אומר בתורו שם אחד של צמח או 
של חיה שמתחיל באות הראשונה של שמו 

הפרטי. למשל: דוד – דב,  מיכל – מנגו ...

עצים  של  זיהוי  כרטיסי  על  עוברים 
)בהמשך(:

תאנה 	●
רימון  	●

זית 	●

1

2

3

לומדים:

שלושת העצים – תאנה, רימון, זית -  מופיעים 
ברשימת שבעת המינים בתורה:

“ֶאֶרץ ִחָטּה ּוְשׂעָֹרה ְוֶגֶפן 
ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֶאֶרץ ֵזית ֶשֶׁמן 

ּוְדָבׁש.” )דברים ח’ 8(

מי יכול להגיד את הפסוק בעל-פה? מי   ●
יכול להגיד את הפסוק מהר?

היא  הכוונה  דבש.  כתוב:  הפסוק  בסוף   ●
לתמר שממנו מפיקים דבש תמרים.

ברשימת שבעת המינים, יש מינים אשר   ●
אינם עצים? 

ממשפחת  עשב  הם  ושעורה  חיטה   ●
הדגנים.          

גפן )למרות שמברכים על הענבים “בורא   ●
פרי העץ”( היא בעצם שיח.

4



– פינת הישיבה במפלס האמצעי 
בצמוד לבריכה ההיסטורית עם הגב לבניין המוזיאון
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מסתכלים סביב ומזהים את העצים 
הגבוהים ביותר.

עצים  של  זיהוי  כרטיסי  על  עוברים 
)בהמשך(:

אורן 	●
ברוש 	●

משחקים: 

“תפסוני” ביישום על עצים 
“אורנים”   – קבוצות  לשתי  מתחלקים   ●

ו”ברושים”
עומדים בשתי שורות זו מולן זו במרחק   ●

10 צעדים גדולים האחת מהשנייה.
את  פותחת  קבוצה  איזו  מחליטים   ●

המשחק ואחר כך מתחלפים 
לקבוצה  ניגש  מהקבוצה  אחד  נציג   ●

השנייה. הקבוצה כולה מושיטה יד
הנציג עובר על פניהם וצריך להקיש על   ●
כל יד מושטת שלוש פעמים עם הפוגות. 

1

2

3

זה נעשה בצורה איטית, ובכל פעם הוא אומר בקול רם   ●
חלק משם המשפחה של אורנים וברושים )מחטניים(: 

במקום תיפ – סו – ני, אומרים  מח – ט – ני.
כלומר, בפעם הראשונה שהנציג מקיש על ידו המושטת 
של חבר בקבוצה הוא אומר “מח”. בפעם השנייה הוא 
אומר “ט”. בפעם השלישית הוא אומר “ני” ומיד בורח 
חזרה לקבוצה שלו. מי שהנציג הקיש על ידו מהקבוצה 
לפני  הנציג  את  לתפוס  וינסה  ירוץ  ידיים,  שהושיטה 
שהגיע חזרה לקבוצתו. אם הנציג נתפס, הוא שבוי של 

הקבוצה שתפסה אותו.

“7 צעדים” 
הארץ  על  אחר[  חפץ  כל  ]או  מקלות   2 מניחים   ●
במרחק כמה מטרים האחד מהשני. עומדים בטור 

וכל אחד קופץ לפי תורו. מותר לקחת תנופה. 
הצעד הראשון הוא הקפיצה מעל המקל הראשון.   ●
צעדים.    7 תוך  לעבור  חייבים  השני  המקל  את 
האחרון  הקופץ  מהמשחק  יוצא  מצליח  שלא  מי 
מרחיק את המקל השני לפי המיקום שבו הוא נחת. 

אפשר גם לשחק כיבוש דגלים 
2 קבוצות: אורנים וברושים  ●



 עץ החרוב 
בכניסה לגינה מכיוון מגרש החניה

תחנה 4

עץ המשאלות

עץ החרוב ישמח להגשים את משאלותיכם.
כתבו את המשאלה שלכם על פתק

והכניסו אותו לאחד המיכלים שתלויים על העץ



כרטיסי עצים



חידה:
אני הראשונה שפורחת מבין כל העצים, 

עלי שרים בט”ו בשבט בגני הילדים, זרעיי 
מככבים בחנויות הפיצוחים.

שקד תחנה 
1#

שם: שקד מצוי 

משפחה: ורדיים

מוצא: איזור הים התיכון

התבוננו בעץ. 
בעונות שונות העץ נראה שונה. האם העץ ערום כולו? סימן שהוא בשלכת 
ובקרוב יתחיל לפרוח. האם יש פירות על העץ? אם צבעם שחור, אלה הם 
פירות מהעונה הקודמת. מותר לקטוף אחד, לפצח ולגלות את זרע השקד 
ירוקה / אפורה פרוותית, אלה הם פירות  שבפנים. אם הפרי בעל קליפה 

טריים שטובים למאכל )נא לבקש רשות לפני שקוטפים(.

מה יותר נכון לומר? שקדייה או שקד?
במקור קוראים לעץ שקד, אך בשירה העברית החדשה הכניסו שינוי כמו 

בשיר: “השקדייה פורחת”. 

וראו גם את השיר הבא:
מילים: לוין קיפניס    לחן: אברהם צבי אידלזון 

ְלָׁשָנה טֹוָבה, ְׁשֵקִדָּיה!
ְלָׁשָנה טֹוָבה, ְׁשֵקִדָּיה!

ְוִיֵּתן ָלְך ֱאֹלִהים:
ֶּגֶׁשם טֹוב, ֶׁשַפע ַטל, 
ֶׁשֶמׁש אֹור, רּוַח ַקל!

ֵחן, ֵחן, ֵחן, ְיָלִדים,
ֶאֵּתן ָלֶכם ְׁשֵקִדים!

בשיר כתוב שהילדים מקבלים שקדים.

מה אנחנו נותנים בחזרה לעץ?
מה ניתן לעשות עבורו? 

 ● השקיה ● זיבול ודישון )קומפוסט( ● שילוט ● טיפול בענפים שבורים
● משיכת מאביקים ● זימון אויבים טבעיים ● אוורור קרקע ושורשים

 “ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִיְׂשָרֵאל ֲאִביֶהם, ִאם-ֵּכן ֵאפֹוא זֹאת ֲעׂשּו-
ִמְנָחה:   ָלִאיׁש  ְוהֹוִרידּו  ִּבְכֵליֶכם,  ָהָאֶרץ  ִמִּזְמַרת  ְקחּו 
ּוְׁשֵקִדים”  ָּבְטִנים  ָוֹלט,  ְנכֹאת  ְּדַבׁש,  ּוְמַעט  ֳצִרי,   ְמַעט 
)בראשית מ”ג 11(



חידה:
אני עץ נפוץ בירושלים אפשר לעשות 

מזה משק, למרות שאני עץ טרופי בארץ 
מצליחים לעשות ממני עסק הצבע 

הצהוב-כתום של הפרי שלי עושה חשק.

שסק תחנה 
1#

הידעתם?
ניתן לאכול גם את הזרעים של פרי השסק.

משפחה: ורדיים

מוצא: סין, יפן

שסק הוא עץ פרי למאכל שהגיע במאות השנים 
האחרונות לארץ.

מה הסימן שהשסק הוא עץ טרופי? 
עלים גדולים הם אחד מסימני העצים הטרופיים.

 בעלי חיים שניזונים מפירותיו הם ציפורים 
ועטלפי פירות



חידה:
אני נפוץ מאוד בארץ ומפירותיי לא נהנים 
מספיק- זה עלוב, אני לא אחד משבעת 

המינים- זה עצוב, כשפירותי מבשילים הם 
משחירים ומתקשים בצורת חצי אבוב

חרוב תחנה 
1#

שם: חרוב 

משפחה: קטניות

מוצא: איזור הים התיכון

 עץ החרוב שאינו עומד בשלכת ולכן הוא ירוק-עד, 
כמו האורן והברוש. 

לומדים:
ניגשים אחד אחד לגזעו של עץ החרוב. ממששים אותו. 

מהו, לדעתכם, גילו של העץ?

מהן הדרכים לגלות מהו גילו של עץ?
אם העץ נכרת, אפשר לספור את המעגלים שבגזע. כל מעגל 
הוא שווה-ערך לשנה. אפשר גם לחשב את הגיל לפי היקפו 
של הגזע וקצב הצימוח של הענפים ובעזרת מכשירי מדידה.

באופן כללי - גזע שקוטרו כ-50 ס”מ גילו כ-50 שנה.

ברפואה העממית 
לשלשולים,  בפה,  לפצעים  כתרופה  בחרוב  משתמשים 
למניעת  וכן  חריף  שיעול  הנשימה,  כלי  מחלות  סוכרת, 

דימומים פנימיים.

יופיו של העץ משך את עיני הקדמונים. רבי חנינא, 
כשתיאר את יופיו של אבשלום, אמר עליו: 

 “שערותיו היו כחרובית” 
)ירושלמי סוטה א’, ח’(.



חידה:
הפרי שלי עגול, לפעמים בצבע ירוק 

לפעמים בצבע סגול, העלה שלי בצורת כף 
יד והוא גדול. כשקוטפים לי עלה - חלב 

מתחיל לנזול.

תחנה 
2#

שם: תאנה

משפחה: תותיים

מוצא: מזרח אסיה

ניתן  עץ-פרי נשיר. בתקופת החורף הוא עומד עירום. 
לזהותו לפי ענפיו הבהירים והעבים

לתוך  שחודרות  קטנות  צרעות  ידי  על  נעשית  ההאבקה 
הפרי ומטילות שם ביצים. 

במסורת  התאנה  עץ  של  ביותר  הקדום  האזכור 
היהודית הוא בספר בראשית:

ֵעיֻרִּמם  ִּכי  ַוֵּיְדעּו,  ְׁשֵניֶהם,  ֵעיֵני  “ַוִּתָּפַקְחָנה, 
ֲחגֹרֹת”  ָלֶהם  ַוַּיֲעׂשּו  ְתֵאָנה,  ֲעֵלה  ַוִּיְתְּפרּו  ֵהם; 
)בראשית ג’ 7(

תאנה



חידה:
אני סמל לשפע ופיריון, בתוכי יש זרעים 
המון, צבעם אדום ואוכלים אותם בתיאבון.

רימון תחנה 
2#

שם: רימון

משפחה: כופריים 

מוצא: איראן

קשה  בחורף  שיח  בצורת  שצומח  נמוך  נשיר  עץ  הוא  הרימון 
לזהות אותו כי הוא עירום. 

מאתרים את מיקומו של הרימון )בקרבת החומה מבפנים,   .1
ליד שער הכניסה התחתון(

משחקים: משחקי לשון: כמה מילים אפשר להרכיב מהאותיות   .2
של המילה ר-י-מ-ו-ן? )ניר, נור, רם, מר, מורי, נומי, נים, ים, יום, 

מור ועוד(

הידעתם? 

היו עיטורים  סמל הרימון הוא סמל עתיק ביהדות. בבית המקדש 
בצורת רימונים על הרהיטים וחפצי הקודש, וגם על מדי הכהן הגדול. 
על  כנסת  בבתי  זה  בסמל  משתמשים  היום  ועד  הדורות  לאורך 

הפרוכת ועל ספרי תורה ועוד.

ממליצים:

ביקור במוזיאון ישראל באגף יודאיקה לראות חפצי קודש מקושטים 
ברימונים וגם כאלה  שקוראים להם “רימונים”.

לומדים: 

בתנ”ך נזכר הרימון פעמים אחדות. כאן הדוגמא היא משיר-השירים 
שיש בו תיאורים של עונות השנה.

ִפַּתּח  ַהֶגֶּפן  ָפְּרָחה  ִאם  ִנְרֶאה  ַלְכָּרִמים  “ַנְשִׁכּיָמה 
ָלְך”  דַֹּדי  ֶאת  ֶאֵתּן  ָשׁם  ָהִרּמֹוִנים  ֵהֵנצּו   ַהְסָּמַדר 
)שיר השירים ז’ 13(.



חידה:
ענפיי מופיעים בסמל מדינת ישראל 
 ובסמל ארצות הברית מופיעים לצידו 

 של העיט, מפירותיי מפיקים שמן 
שנמצא בכל בית

זית תחנה 
2#

קוראים:
מנורה וענפי זית

שמן טוב ואור ָיֵהל,
אור בארץ, אור בבית,

ושלום על ישראל

שם: זית

משפחה: זיתיים

מוצא: אגן הים התיכון

למאכל  משמשים  שפירותיו  ירוק-עד  עץ  הוא  הזית 
אדם על ידי כבישה או על ידי הפקת שמן. לזית סגולות 

רפואיות רבות.

עץ זית, ענף או עלה של זית הפכו לסמלים בכמה 
דגלים  מקשטים  הם  לשלום.  כסמל  השאר  בין  תרבויות, 
השלום,  )יונת  דוגמה?  על  לחשוב  תוכלו  אחרים.  וסמלים 

סמל מדינת ישראל, זר האולימפיאדה ועוד(

הידעתם?

השם הנפוץ ביותר לרחובות בערי ישראל הוא “זית”.

לומדים:

הזית בתנ”ך הם סמל של שלום ושלווה:

ְוִהֵּנה ֲעֵלה-ַזִית  ֶעֶרב,  ַהּיֹוָנה ְלֵעת  ֵאָליו  “ַוָּתבֹא 
 ָטָרף ְּבִפיָה; ַוֵּיַדע נַֹח, ִּכי-ַקּלּו ַהַּמִים ֵמַעל ָהָאֶרץ.”
 )בראשית ח’ י”א(



חידה:
לנוף שלי צורת שמלה, לפרי שלי צורה 

עגלגלה, ויש שיר ידוע שבו כל הציפורים 
בעיר הקימו עלי מקהלה.  

ברוש תחנה 
3#

שם: ברוש

משפחה: ברושיים

מוצא: איזור הים התיכון

חידון:

• האם הברוש הוא עץ מאכל או עץ סרק?

• מהו המכנה המשותף לכל קבוצת עצים? 
בכל קבוצה יש יוצא דופן אחד. מהו?

)שבעת המינים( זית -  תמר – ברוש    .1

)פירות טרופים( אבוקדו - ברוש – אננס    .2

)דגנים( חיטה - שעורה – ברוש    .3

)חורש( אלון - אלה - קטלב – ברוש   .4

)עצי סרק( אורן - צאלון - ברוש – חרוב   .5

)מחטניים( אורן - אקליפטוס - ארז – ברוש   .6



חידה:
אני גדל בעיקר באקלים קר, 

שמי נפוץ בתור שם פרטי בעיר ובכפר. 
הפרי שלי אהוב ויקר, ושמו צנובר. 

תחנה 
3#

שם: אורן

משפחה: אורניים

מוצא: איזור הים התיכון

חידון: 

איך קוראים לפרי של האורן? 

הצנובר - איזה חלק הוא מהאורן?

אתם מכירים כינוי נוסף לצנובר?
)pine nuts :פיניונס )מגיע מלועזית

קוראים ולומדים:
• קוראים את הקטע הבא ועוצרים בכל מקום שיש קו 

ללא מילה. 

• מבקשים את הקבוצה להשלים את המילים החסרות.

אין  לאורן  מחטים  בצורת  הם  האורן  עץ  של  העלים 
העץ  עד  ירוק  עץ  נקרא  הוא  ולכן  שלכת  תקופת 
משמש את בני האדם ל: מאכל, נוי, חומר גלם לבנייה, 

ריהוט, בערה.

ציטוט מהמקורות:

ְלָבֵער” ְלָאָדם  ְוָהָיה  ְיַגֵדּל,  ְוֶגֶשׁם  אֶֹרן  “ָנַטע    
)ישעיה מ”ד 15-14(.

אורן


