
 פרויקט הקמת דוכן צמחי תבלין "התומר".פעילות: דוגמא ל

הגינה הצומחת יכולה לסחוף ביה"ס ומדגים כיצד  מגמותמשלב פעילות של כל הפרויקט להלן 

כל בית הספר למקומות חדשים, כל אחד בתחומו, לנושא המרכזי, לידי עשייה ת   א

 אינטגרטיבית לימודית.

 ות של כל אחת מן המגמות:הטבלה הבאה מפרטת את תחומי הפעיל

 פעילות במסגרת הפרויקט מגמה

חקר מוצרים על בסיס צמחי תבלין המיועד לצרכנים )מורי   כישורי חיים

 ביה"ס( 

 נתונים ממאגרי מידע על תכונותיהם של צמחי תבליןאיסוף   מחשבים
 דפי הנחיה לגידול, דפי שימוש בצמחים ומחירונים. הכנת 

 למוצרי תבלינים מיובשיםאריזות הכנת   תכשיטנות

 עציצים מקושטים לצמחים.הכנת   קרמיקה

 בניית דוכן מכירה  נגרות

 שתילי צמחי תבליןייצור   שתלנות

 אדניות עם צמחי תבלין  הכנת 

 עלי תבלינים ייבוש 

  שקיות ארוזות של עלי תבלין. הכנת 

 

 להלן נתמקד בפעילות של מגמת השתלנות במסגרת הפרויקט.

 לוח פעילות:

תיזמון  מס'

הפעילות        

 לפני יום השיא

 מטרה לימודית שם הפעילות

 

1 

השרשת ייחורים של נענע,  חודשים  3

 ,אורגנו, מרווה ,זעתר ,רוזמרין

 טימין.

 השרשת ייחורים

 

2 

זרענו זרעי תבלינים: ריחן,  חודשים 2

תערובת עלים, חסה שמיר , 

 פטרוזיליה וכוסברה

זריעה )ראה מערך שיעור 

 לדוגמא בסעיף ....(
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אחרי הנביטה במגשים  חודש 1

העתקנו והשתרשות הייחורים 

את השתילים הצעירים לעציצים 

 .קטנים

  

 שתילה 

 התאמת מידות ודיוק

 השקיה

 עבודת צוות

 פעולות 3הבנת רצף של 

מרווה ו קטיף ענפים של לואיזה חודש 1 

מצמחי האם בערוגות 

אנו -גבעת התבלינים

מגדלים את כל סוגי 



 איגודינים של ביה"ס, התבל 4

 לייבוש ותליהצרורות ב

התבלינים על גבעה 

במרכז החצר , עוקבים 

לאורך  אחר ההתפתחות

 .כל השנה

 וטוריקה עדינהמ

 עבודת צוות
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 שתילה של עציצים באדניות שבועיים

 

התאמת שתיל לגודל 

מיכל, שילוב סוגי תבלין 

תפת ע"פ באדנית משו

 תכונותיהם.

 הפרדת עלים מגבעולים שבוע 6

 אריזה בשקיות לשיווק

אריזה, שקילה, דיוק 

 מוטוריקה עדינה

 

בחירת הצמחים לפעילות צריכה להיות בהתחשב בחודשי השנה. צמחים  חשוב להדגיש כי

הסובלים מקור כמו נענע, ריחן, לואיזה לא ניתן לשתול בחורף בערוגה פתוחה אלא בחממה 

 בלבד.



 


