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 הנוריות למען האלונים

 ילדי גן "נורית" משיבים את האלונים לטבע

בלוטים שצמחו  60-כ הילדים בשלוש השנים האחרונות הנביטו
 לעצי אלון צעירים

ילדי הגן עם   הצעירים יערך טקס נטיעה חגיגי של האלוניםבט"ו בשבט 
 כיום ובוגריו

הסיפור המקסים והמיוחד של  של ט"ו בשבט הקרוב מתחיל לפני כשלוש שנים. ילדי גן "נורית" מפרדס 
 חנה יצאו לסיור שגרתי בטבע במהלכו נתקלו ואספו בלוטים מעץ האלון הסמוך.

ים.  אך לפני יותר שירית הינדי: "הילדים למדו כי בעבר היה אזורנו מכוסה ביער אלונ הגן, גננתמספרת 
ממאה שנה, בימי השלטון התורכי בארץ, נכרתו אלונים רבים כדי להניע את רכבות הקיטור. רק מעט 

 מעיד על השפע שהיה פה פעם. " –האלונים הבוגרים שנותרו 

המתנדב עפר עם  יחד יריתלדי הגן, ביחד עם הצוות החינוכי, נרתמו למשימת השבת האלון לטבע. הגננת שי
 יצרו בחצר מרחב למידה ייחודי למטרה זו.  ,הפעיל במסגרת הפרויקט "סב גן" ,יםבינהי

מרחב הגננת שירית מתארת את התהליך הנפלא שעברו הילדים באמצעות הנבטת הבלוטים: "המרחב הוא 
ירוק, חלק בלתי נפרד מהגן, המאפשר למידה משמעותית, שבמהלכה ילדי הגן הצעירים מתבוננים, 

ים מן המתרחש בסביבתם הקרובה. כאן הם עוסקים בשתילה, זריעה, דישון, טיפוח חוקרים ומתרגש
 "ומעקב אחר הצומח, תוך הנאה רבה מהתהליך והתוצרים, ובהם גם שתילי האלון הרכים. 

עצי אלון  60-בחלקה הקטנה זו נמצאים עתה כ" משתפת הינדי בשמחה. "מאמץ הילדים נשא פרי. "
 "וע. ולנטיעה בביתם הקבצעירים, המחכים להעברה 

לפרויקט המיוחד  מונרת ומנהלת אגף החינוך, אילנה זגול  מנהל מדור גני ילדים באגף החינוך, אבי אוחיון,
יחד עם שמוליק ג'נח, מנהל אגף שפ"ע והיחידה הסביבתית בהובלת אייל שני. ג'נח ועובדי אגף שפ"ע הכינו 

העברתם  האלונים הצעירים. 60מיטביים לנטיעת את הקרקע ברחוב גבע סמוך לגן ליצירת תנאים 
ובוגרי הגן )הגן נפתח לפני טקס נטיעות חגיגי, , בהשתתפות ילדי הגן ט"ו בשבט ביתקיימו בונטיעתם 

 .כשלוש שנים(

:" זוהי קיימות הלכה למעשה. ילדי הגן לפני  מסר כי ראש המועצה, חיים געש ששמע על היוזמה הירוקה
 ליך של הנבטת הבלוטים. תהליך ארוך הדורש סבלנות ואורך רוח, טיפוח העציםשלוש שנים התחילו תה

מהם יכולים עצים  .תוך הבנה כי יעברו עוד שנים רבות עד להפיכתם לאלונים בוגרים והשבתם לטבע,
הודות להשקעה  ,והעובדה שהצליחה, " געש : " היוזמה הנהדרת הזו .להנות ילדים בעוד עשרות שנים

חינוך לראיית הסביבה נוכי עצמו. זהו משיקה לתהליך החי ,וטיפוח יומיומי של הילדים והצוות החינוכי
 "  דיים.למטרה כאשר התוצרים הם לא תמיד מי מסירותעידוד השקעה וול

לו אני מאחל לילדים המקסימים שיצמחו ויגד, ו"זהו טקס נטיעות המתקיים בסימן "כי האדם עץ השדה" 
 .בחום געשאיחל בגאון ולתפארת." 

הודות לידע המקצועי ולליווי של המתנדב  עפר בינהיים, ניתן היה להנביט "הגננת שירית הינדי הוסיפה: 
והשבתם  בהצלחה את הבלוטים ולאפשר לילדים לחוות תהליך חינוכי וערכי לא שגרתי של הצמחת אלונים

טנים אלו יצמחו ויגדלו לחורשת אלונים נאה ויתרמו ליופי כולנו תקווה שברבות השנים אלונים ק .לטבע
 " ואיכות הסביבה שלנו. 
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