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כרטיס מוצר גינת מאכל

סיווג: סביבה חינוכית לגן הילדיםשם המוצר: גינת מאכל בגן הילדים
גיל: 3-6אוכלוסיית היעד: ילדים והוריהם, צוותי חינוך

תיאור התכנית: )2-3 שורות(
פיתוח מרחב בחצר הגן המפגיש ילדים עם שלבי הגידול של מזון ושימושיו, על ידי הכשרת הגננת , ליווי מקצועי בתכנון ובהקמת חצר הגן, שילוב 

הורים ואנשי קהילה .סיוע בציוד בסיסי וחומרים נדרשים
מטרת התכנית: פיתוח חצר בגן הילדים המעודדת התפתחות קוגנטיבית, חושית, מוטורית וחברתית מיטבית של הילד

כיצד מיישמים: מה דרוש להפעלה

א. אנשי מקצוע )רכז תכניות, רכז הכשרה(
רכז הכשרה לקבוצת גננות – 15 בקבוצה – מפגש הכשרה 
מנחה מקצועי בהיקף של כ- 5-10 שעות לגן )ליווי פרטני( 

ב. תשתיות )ארגוניות, פיזיות(
ציוד פיסי – קרשי עץ, אבנים, אדמה )לא בכל מקרה(, זרעי ושתילי ירקות, עצי פרי, צמחי תבלין, ציוד 

לבישול וחיתוך במטבח, מסמרים/ ברגים, כלי עבודה
רתימת הורי הילדים בגן להקמת המרחב בשיתוף הילדים

ג. ידע: ידע תיאורטי לגננת )קשר בין גידול מזון למגוון מרכיבי התפתחות (, ידע טכני בהקמה, ידע 
ליישום ע”י ילדים והוריהם, ידע בנוגע לשימוש פדגוגי יומיומי

מספר מפגשים: 2 מפגשי הכשרה, 3 לליווי 
אורך המפגשים: הכשרה - 3 שעות כל מפגש. ליווי פרטני - שעה למפגשכל גן

מרכיבי יישום מיטבי: טיב המנחה המקצועי, 
התגייסות רשות מקומית

1. משך הכנת המענה: חודשיים
2. דרישות מיוחדות: )מיקום, ציוד, זמן, אישורים, גיוס אנשי מקצוע להכשרה, גיוס הורים וילדים 

לתכנית(
גיוס מנחה מקצועי, ציוד לחצר וציוד הקמה, עבודה בשיתוף הקהילה בהובלת הגננת

תקציב: 3,000 ₪ - עלות ציוד לגן )ללא עבודה של אנשי מקצוע(, לפי תעריפי נציבות 250-300 ₪ לשעה ₪ - עלות מנחה מקצועי לגן
שותפים אפשריים: משרד להגנת הסביבה, רשות מקומית, תקציב תכנית, קק”ל

אחראי ביחידה: צוות איכות החינוך – ריטה פרו נסראלדין
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כרטיס גינת מאכל
גרסה לגננת

גינה המזמנת לילד משחק , עבודה, טעמים וריחות מגינת הירק והפרי.מטרות
קידום התפתחות תחושתית ותנועתית מיטבית – מגע, תחושה, תנועה, טעם וריחהתפתחותית:

מרחב ללמידה רב חושית, חוויתית בכלל תחומי הליבה, הרגלי חיים חשובים, תזונה קוגנטיבית:
בריאה

חיזוק הביטחון התנועתי, מרחב לחיברות, דמיון ויצירתיותרגשית:

תרומתותיאורוהמרכיב

ערוגות ירק- ציבוריות 
ואישיות

מגוון מתקנים /גישות שונות ליצירת ערוגות לגידול ירקות. עם 
אפשרות לערוגות אישיות לכל ילד/ קבוצת ילדים

חיזוק מוטוריקה גסה, ועדינה, מסוגלות פיסית – 
עבודה, ערכי עבודה, חוש טעם וריח, המחשת 

תהליכי למידה/ צימוח
חיזוק חוש הריח, משחק וחקראזור ובו שתולים מגוון צמחי תבלין ומאכל ריחנייםגינת תבלינים

שבילי המחברים בין המתחמים ומאפשרים גישה קלה ומאין טיול שביל גישה
במרחב הגן

חיזוק הביטחון התנועתי, והזדמנויות לתנועה. 
הזדמנות למסלול חקר , משחק ולמידה בגינה

מטבח עשוי משטחי עץ ו/או פסולת ובטון המאפשר הכנת מגוון מטבח חוץ
מאכלים מהנקטף בגינה

משחק, טעם ריח, ופיתוח מסוגלות ומיומנויות 
מגוונות – מוטוריקה עדינה

בוסתן עצי פרי
מרחב הכולל מגוון עצי פרי הנותנים פרי לאורך הדנה, ומתקשרים 
למגוון תחומי ליבה וארועי גן/ קהילה שונים – כגון: עצי זית, שקד, 

פירות הדר...
חיזוק הטעם, והריח, פינת מוצלת למשחק, טיפוס, 

והתכנסות בגינה

בעונה המתאימה, ובהינתן מרחב גדול יזרעו זרעי תירס או חיטה מבוך חיטה/תירס
חיזוק ביטחון תנועתי, משחק, חיברותבאופן המייצר מעין מבוך שניתן לשחק בתוכו

2 מ”ר גודל מינימאליגודל ליחידה:
שמש מלאהתאורה:
נדרשת, באופן מלאאדמה:

המענה:

מרכיבי גינת המאכל:

דרישות פיסיות:
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פיילה, כף בנאים, ספוג, רשת טייחים.ציוד :

חומרים:

 שביל גישה 
 מבוך תירס/ חיטה

 בוסתן עצים
 מטבח חיצוני/ בית תה

 ערוגות ירק

 אבנים טבעיות/ לבני אקרשטיין לתחימה, מילוי לשביל – רסק עצים/ חצץ/ מלט
 השקייה בקיץ

 עצי פרי והשקייה
 מתקן מוכן בצורת בית/ קרשי עץ/ משטחי עץ וצמיגים להכנת מטבח ממוחזר

 קרשי עץ/ אבנים/ רעפים.., השקייה

צמחייה:

 צמחי תבלין
 זרעי ושתילי ירקות
 עצי פרי ומטפסים
 מבוך תירס/ חיטה

 לוונדר, רוזמרין, נענע ספרדית, קארי תאילנדי, בת קורנית לימונית, אורגנו
 שתילים מותאמי עונה ואזור

 פסיפלורה, גפן, עצי פרי- רימון, לימון, זית..
 זרעי חיטה או תירס

צרכי תחזוקה:
 שתילת ירקות פעמיים בשנה

 נטיעת עצים, גיזום, קטיף זיבול
 מילוי השביל

 50 מטריםקו טפטוף לצמחייהתשתית:
אוורור ודישון מינימאליתשתית אדמה:

תשומות:
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דוגמאות לתוצרים

ערוגות ירק

גינת תבלינים

שבילי גישה

בוסתן עצים

מטבח חוץ


