
ה, גִּנָּה, ֲחָמָמה, עֲרוּגָה,  ֶדה, ּפְַרּדֵס, ּכֶֶרם, ַמּטָע, ֻחְרׁשָ ׂשָ
ה. ִמְקׁשָ

ל זְכוּכִית, ְמיֹעָד לְגִּדוּל  _________ - ִמבְנֶה עָׂשוּי גַּג אֹו ִקירֹות ׁשֶ
ל  לָה ׁשֶ צְָמִחים ַהּזְקוִּקים לְחֹם, אֹו לְַהְקּדַָמת ַהגִּּדוּל וְַהַהבְׁשָ

ִתילִים, ּפֵרֹות וְּפָרִחים. ׁשְ

ֵדה ֲאבַּטִיִחים, ִקּשׁוִּאים וכו'. _________ - ׂשְ

ַטח ֲאָדָמה ַהנָּטוּעַ עֲצֵי ּפְִרי אֹו נְִטיעֹות ֲאֵחרֹות. _________ – ׁשֶ

ּמֵׁש לְגִּדוּלִים ַחְקלִָאיִּים. ַטח ַקְרַקע ַהּמְׁשַ _________ - ׁשֶ

ּבֹו גְֵּדלִים עֲצֵי ּפְִרי וֵּפרֹות ָהָדר. _________ - ַמּטָע ׁשֶ

_________ - ְמקֹום גִּּדוּל ַהגְָּפנִים.

_________ - ְקבוּצַת עֵצִים ַהגְֵּדלִים ּבִצְִפיפוּת.

_________ - ֶחלְַקת ֲאָדָמה ּבַגִּנָּה ַהּמְיֹעֶֶדת לְעִּבוּד.

יְִחידוֹת ַחְקלִָאיּוֹת

_________ - ְקבוּצַת עֵצִים ַהגְֵּדלִים ּבִצְִפיפוּת.

_________ - ֶחלְַקת ֲאָדָמה ּבַגִּנָּה ַהּמְיֹעֶֶדת לְעִּבוּד.

כֵּלִים ַחְקלִָאיִּים
ּמֵׁש לְִקצִיַרת  ּכְלִי ֵמעֵין ַסּכִין ְמעֻגֶּלֶת ַהּמְׁשַ

בִים. ּתְבוָּאה וַעֲׂשָ

ּכְלִי ֲחִפיָרה, ּכְעֵין ַמּכֹוׁש.

ה ּפָׁשוּט ֶהעָׂשוּי לוַּח עֵץ ָרָחב וּבֹו ׁשוּרֹות  יׁשָ ּכְלִי ּדִ
ל ִחּדוֵּדי ֶאבֶן וּבְַרזֶל. ׁשֶ

ּמֵׁש לְִקצִיָרה יְָדנִית.  ּכְלִי ַחְקלִָאי ַהּמְׁשַ

בִים  ְמכֹונָה ַחְקלִָאית ַהּקֹוצֶֶרת ָחצִיר אֹו עֲׂשָ
ֶדה. וַּמנִּיָחה אֹוָתם עַל ּפְנֵי ַהּשָׂ

נֵּי ּבְַרזֶל.  יר ַחְקלִָאי ֶהעָׂשוּי ִמְסגֶֶּרת וְׁשִ  ַמכְׁשִ
ה, לְיִּשׁוּר  ּמֵׁש לְֵפרוּר ִרגְבֵי ֲאָדָמה ַאֲחֵרי הֲַחִריׁשָ ְמׁשַ

ֶדה. ּפֻּזְרוּ עַל ּפְנֵי הַּשָׂ ֶדה וּלְכִּסוּי זְָרעִים ׁשֶ ּפְנֵי ַהּשָׂ

ּכִנּוּי לְַמעְּדֵר ָרָחב, ֵאת

ּמוּׁשֹו ַרב   ּכְלִי ּתְַחּבוָּרה ּבַעַל ָמנֹועַ ָחזָק, ׁשִ
ּבְִתחוֵּמי ַהַחְקלָאוּת.

ל  ּמֵׁש לְעִּבוּד ִראׁשֹונִי ׁשֶ ּכְלִי ַחְקלִָאי ַהּמְׁשַ
ִתילָה אֹו נְִטיעָה. ְרַקע לְִקַראת זְִריעָה, ׁשְ ַהּקַ

ּמֵׁש לִזְִמיַרת עֲנִָפים יר ּכְעֵין ִמְסּפַָריִם ַהּמְׁשַ ַמכְׁשִ

כְבָה ָהעֶלְיֹונָה  ַתֵחַח ֶאת ַהּשִׁ יר ַחְקלִָאי ַהְמּ ַמכְׁשִ
ְרַקע ִמּבְלִי לְָהְפכָּה. ל ַהּקַ ׁשֶ

ִמְתָקן לְַהְמָטַרת ַמיִם עַל נְִטיעֹות ּבְגַן יָָרק 
אֹות. וּבְִמְדׁשָ

נַיִם.   ּכְלִי ָארֹךְ ּכְעֵין ַמזְלֵג גָּדֹול ַהּמְִתּפַּצֵל ּבְסֹופֹו לִׁשְ
בִים. ל ָחצִיר, עָלִים וַעֲׂשָ ּמֵׁש לֲַהָרָמה ׁשֶ ְמׁשַ

ה. ת לְִקצִיָרה וּלְִדיׁשָ ּמֶׁשֶ לֶּבֶת ַהְמׁשַ ְמכֹונָה ְמׁשֻ

טוִּריָּה

מֹוַרג

ַמזְֵמָרה

ַקלְֶטֶרת

ַמגָּל

ִקלְּׁשֹון

ֶחְרֵמׁש

ְטַרְקטֹור

ַמְמֵטָרה

ַמְקצֵָרה

ָדה ּדֵ ַמׂשְ

קֹוְמּבַיְן

ַקְרּדֹם

ה   ַמְחֵרׁשָ

ZRAIM

מרכזיה פדגוגית למורות ולגננות
שע“י ’הליכות הארץ‘ ע.ר. 580270403

ZRAIM

מרכזיה פדגוגית למורות ולגננות
שע“י ’הליכות הארץ‘ ע.ר. 580270403



ּפְֻעלּוֹת ַחְקלִָאיּוֹת
רוֹת ֶאת גִּדּוּל ַהצֶַּמח. ַהּפְֻעלּוֹת ַהַחְקלִָאיּוֹת ְמַאְפׁשְ

ּפְֻעלּוֹת לְִאּסוּף ַהּתוֹצֶֶרת:

ְקִטיף 
ּתְָמִרים

ְקִטיף זֵיִתים

 ְקִטיף 
ּתְֵאנִים.

ּבָצִיר

ֲאִריָּה

ָמִסיק

ָקצִיר

גִָּדיד

ָקִטיף

ָאִסיף

 ִאּסוּף 
ּפֵרֹות ִמן 

ָהעֵץ

ְקִטיף 
עֲנָבִים

לִּקוּט 
ַהּתְבוָּאה ִמן 

ֶדה ַהּשָׂ
ּכְִריַתת 
ּתְבוָּאה 
ֶדה ּבַּשָׂ

ִאּסוּף ּפֵרֹות ִמן ָהעֵץ.

יִּגְּדְלוּ  ַהְטָמנַת זְָרעִים ּבֲָאָדָמה עַל ְמנַת ׁשֶ
ֵמֶהם צְָמִחים.

יִּגְּדְלוּ. ִתילַת צְָמִחים ַרּכִים ּבֲָאָדָמה ּכְֵדי ׁשֶ ׁשְ

ּבַָחת ָהֲאָדָמה עַל יְֵדי זְבָלִים  זִּבוּל, ַהׁשְ
וְָחְמֵרי ֲהזָנָה ׁשֹונִים.

ֶדה, ּבֶעָבָר עַל יְֵדי   ּכְִריַתת ּתְבוָּאה ִמן הַּשָׂ
ַמגָּל אֹו ֶחְרֵמׁש וּבְיֵָמינוּ - ּבְִמכֹונַת ְקצִיָרה

ְרַקע ּבְַמיִם ּבְֶאְמצָעוּת ַמְמֵטרֹות  ַהְרוָיַת ַהּקַ
אֹו צִנֹּורֹות

ֶדה. לִּקוּט ַהּתְבוָּאה ִמן ַהּשָׂ

ּבֹולֵי ַהּתְבוָּאה לְהֹוצִיא ֵמֶהן ֶאת   ֲחבִיַטת ׁשִ
גְַּרגִּיֵריהֶן.

ָרָתה  ם ַהכְׁשָ ָתּה לְׁשֵ ּפִלּוַּח ָהֲאָדָמה וֲַחלֻּקָ
לִזְִריעָה.

ְרַקע ַהּמְיֹעֶֶדת  ָמַדת ַמּזִיִקים וְִחּטוּי ַהּקַ  ַהׁשְ
לְַחְקלָאוּת.

זְִריעָה

וּן ׁשּ ּדִ

ָקיָה ַהׁשְ

ה ֲחִריׁשָ

ָקִטיף

ָקצִיר

ה יׁשָ ּדִ

ָאִסיף

נְִטיעָה

ַהְדּבָָרה
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