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תעודת זהות: תאנה
סוג העץ:

עץ פרי גדל בר ומתורבת, בעל נוף רחב ומצל בחודשי 
הקיץ.

הגזע גדול ויציב, הענפים מאונקלים מלבינים.
העלים גדולים, רחבים )דמויי אצבעות כף יד( שעירים 
ומחוספסים. העלים והגבעולים בעלי שרף חלבי דביק.
הפרי: אכיל  וטעים בצבע ירוק או סגול, צורתו מזכירה 

צורת אגס קטן.

אנחנו ראינו בחורף...
 גזע חלק, עם בליטות קליפת העץ בצבע אפור לבן.

העץ היה ללא עלים. העץ הינו נשיר והפרי ניתן למאכל.
 מדדנו את הגזע  בהיקף של 42 ס"מ.

ראינו קיני נמלים ליד העץ.

מה ראינו באביב...
העץ לבלב. היו עלים רבים על העץ. הגזע עם בליטות 

בצבע אפור ולבן. ראינו קיני נמלים ליד העץ.



תעודת זהות: ברוש מצוי
סוג העץ:

 עץ ירוק עד, עץ בר זקוף, קצב צמיחה בינוני, 
צמרתו גבוהה וצרה. הגזע קצר, בצבע אפור וכולו מחוספס. 

העלים קשקשיים והדוקים לענף צבעם ירוק כהה.
 הפרחים קטנים, בקצות הענפים ערוכים באצטרובלים

וגדלים לכדור בגודל של 3 ס"מ.

אנחנו ראינו בחורף...
עץ גבוה יותר מגובה מבנה הגן.

הפרי הוא פרי סרק לא למאכל בני האדם.
גזע מחוספס בהיקף של  50 ס"מ

מה ראינו באביב...
עץ הברוש עדיין ירוק, הצבע לא השתנה.
צמחו פירות רבים – אצטרובלים ירוקים. 

 פגשנו בעלי חיים ליד העץ: קיני נמלים, עכביש אדום
ודרחולים בתרדמת על עלי עץ הברוש.
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תעודת זהות: רימון מצוי
סוג העץ:

עץ פרי מתורבת, שיחי בעל גזעים אחדים. לעץ הצעיר ישנם 
ענפים קוצניים בגוון ורוד.

העלים פשוטים, מאורכים, מסורגים וקהים בראשם, חלקים 
בעלי ברק ושפה תמימה.

השלכת צהובה ומקשטת את הגנים בסתו.
הפריחה: פרחים כתומים אדומים בעלי עלי כותרת 

מקומטים.
הפרי: הפרי הוא ענבה גדול קליפתו עבה, צבעו אדום כתום 

בראשו "כתר", שריד לעלי הגביע. הפרי מלא בגרגרים טעימים 
למאכל. מלא כרימון – אדם בעל ערכים, תוכן וידע רב.

אנחנו ראינו בחורף...
ראינו עץ נשיר עם מעט מאוד עלים.
מדדנו את הגזע בהיקף של 32 ס"מ.

מה ראינו באביב...
העץ מלבלב בתחילת האביב ופורח עם פרחים אדומים. 

העלים היו בצבע ירוק. הפרי משמש אוכל לציפורים ולבני 
אדם. פגשנו ליד העץ את העכביש, הנמלה ודבורה ינקה צוף 

מפרח עץ הרימון.
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תעודת זהות: סיגלון
סוג העץ:

עץ מתורבת גדול, צומח בקצב מהיר. צמרת רחבה ומעוגלת. 
הגזע המרכזי חלק בגוני חום אפור.

העלים גדולים )25 ס"מ לפחות(, בצבע ירוק בהיר, נגדיים 
ומנוצים פעמיים העלעלים קטנים ומחודדים

הפרחים גדולים דמויי משפך. 
הפריחה במכבדים, בקצות ענפים בדרך כלל, מרשימה 
בצבע סגול תכלת. לעיתים יש גל פריחה חלש בסתיו. 

הפריחה יוצרת על הקרקע והדשא מרבד מרשים ביופיו.
הפרי הוא הלקט עגול ושטוח בעל חריץ ובו זרעים רבים.  

)דמוי קסטנייטה(. צבעו של הזרע ירוק בסוף הקיץ ושחור 
בהבשלתו בסתיו.

אנחנו ראינו בחורף...
גזע מחוספס  בהיקף של 56 ס"מ. עץ נשיר מותנה

פרי סרק. לא היו עלים על העץ.

מה ראינו באביב...
הסגלון מלבלב באביב ופורחים פרחים סגולים 

העלים בצבע ירוק. 
הגיעו ציפורים שבאו לאכול את הפרי.

היו הרבה דבורים ליד העץ.
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תעודת זהות: מכנף נאה
סוג העץ:

עץ תרבות גדול, קצב צימוח מהיר. הצמרת רחבה מאוד 
ופרועה. הגזע מחוספס וקישוטי, צבעו חום אפור בהיר נוטה 

לעקמומיות. הענפים גמישים ונטויים כלפי מטה.
העלים גדולים )20 ס"מ( וצבעם ירוק בהיר.

הפרחים מזכירים בצורתם פרפר בעלי מפרש גדול בצבע 
צהוב בהיר, עדינים נאים וריחניים ומופיעים באשכולות 

בקצות הענפים. בזמן הפריחה יש נשירה כמו "גשם של 
פרחים" על הקרקע המדשאות והשבילים.

הפרי: תרמיל בעל כנף רחבה ועורקים בולטים.
מכנף – על שום הכנף שבה מצויד הפרי.

אנחנו ראינו בחורף...
עץ מאוד גבוה ולא הצלחנו להגיע לעלים...
העץ הינו נשיר מותנה והפרי הוא פרי סרק.

גזע מחוספס  בהיקף של 78 ס"מ
על המדרכה היו פזורים פירות  סרק, לא ראינו בעלי חיים  

ליד העץ...

מה ראינו באביב...
העץ לבלב היו עלים רבים על העץ ופריחה צהובה. ראינו 

פירות סרק. העלים בצבע ירוק. ראינו ציפור צופית על העץ 
אשר ינקה צוף מהפרח.
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תעודת זהות: שקד מצוי
סוג העץ:

עץ פרי נשיר, העלים פשוטים, קטנים, משוננים ומאורכים.
הפריחה: פרחים לבנים או בגוון ורוד חיוור עם פסים כהים 

יותר, הם מדיפים ריח נעים וחזק ומפרישים צוף.
הפרי: בית גלעין, אגוזי, מחודד בקצהו וגודלו עד 3 ס"מ.

אנחנו ראינו בחורף...
ראינו פרחים לבנים בגוון ורוד ולבלוב עם עלים קטנים בצבע 

ירוק.
מדדנו את הגזע: היקף של 44 ס"מ.

העץ הינו נשיר.
ראינו  קן של נמלים שחיים על יד העץ.

מה ראינו באביב...
העץ לבלב והיו עלים רבים על  העץ. צבע העלים ירוק ויש 

פרי שניתן למאכל - השקד. 
ראינו קן של נמלים )נמלת הקציר(.



חופשה נעימה !

מי שלא מביט מפסיד 
מילים ולחן: דתיה בן דור

תפקחו את העיניים 

תסתכלו על העולם, 

העולם מלא ביופי 

והיופי, חינם. 

תענוג להסתכל! 

איזה יופי לעיניים 

אם יודעים להסתכל 

החיים יפים כפליים! 

אז מי שלא מביט 

מי שלא מביט 

מי שלא מביט מפסיד את כל היופי. 

מי שלא מביט 

מי שלא מביט 

מי שלא מביט 

מפסיד!

04חופשה נעימה !
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