
כליל החורש
עץ בר נשיר, נדיר בחורש הים תיכוני. נפוץ בירושלים 

בגינות ופארקים. פריחה ורודה מרשימה באביב.
צילום: ישראל גלון

אלון מצוי 
עץ בר ירוק עד, נפוץ בחורש הים תיכוני.

גדל בחורשות. הפרי: בלוט הגדל בתוך ספלול.
צילום: ישראל גלון

אורן ירושלים 
עץ בר מחטני, נפוץ בירושלים. בעבר נשתל 

הרבה בשכונות הוותיקות. משמש בעיקר לייעור. 
הפרי: אצטרובל מוארך.

דולב מזרחי 
עץ בר נשיר, גדל בנחלי הגליל. צמרת רחבה 

וזקופה. שלכת צהובה, עלים גדולים דמויי כף יד, 
גזע קישוטי לבן ואפור. פרי כדורי.

צילום: ישראל גלון

תמר מצוי 
דקל בר ותרבותי, עץ פרי. נפוץ בנאות מדבר 

ובעמקים. זקוף עם עלים דמויי מניפה. הרבה זנים 
אכילים. משבעת המינים ומארבעת המינים.

צילום: ישראל גלון

זית אירופאי
עץ בר ירוק עד, עץ פרי, גדל במטעים ובחורשות. 

הפרי: משמש למאכל ולשמן. משבעת המינים.

שקד מצוי
עץ בר ותרבות נשיר. עץ פרי. נדיר בחורש הים תיכוני, 
פריחה מרשימה לבנה באביב המוקדם. מוכר בשמו 

העממי "שקדיה".
מנזר המצלבה • צילום: נטשה שחנס

פיקוס תאנה
עץ בר נשיר, עץ פרי. נפוץ בגינות חורשות וגנים. העלה גדול 

דמוי כף יד. הפרי: פגה ירוקה או סגולה. משבעת המינים.
צילום: ישראל גלון

פנסית דו נוצתית
עץ תרבותי נשיר, הגיע אלינו מיפאן. פריחה צהובה 

בסוף הקיץ ובסתיו פרי ורוד אדום כמו פנסים יפניים. 
נפוץ ברחובות העיר.

צילום: ישראל גלון 

ברוש מצוי
עץ בר מחטני, צמרת צרה וצפופה. ותיק ברחובות 

ירושלים ובגנים. הפרי: אצטרובל עגול.
צילום: ישראל גלון

בקבוק דמוי תמר
זכוכית, מזרח אגן 

הים התיכון, המאה 
ה- 1-2 לספירה.

באדיבות מוזיאון ארצות 
המקרא ירושלים, צילום: 

משה קן

זר מעוצב כענפי זית
זהב, התקופה 

ההלניסטית, המאה 
ה-3 לפני הספירה.

באדיבות מוזיאון ארצות 
המקרא ירושלים, צילום: 

משה קן

אתר טבע עירוני 
הגעתם לנחל זמרי, נתרו עם הצבי 3 צעדים קדימה.

ספירת צבאים. נחל זמרי, פסגת זאב
צילום: יעקב בן בונן

אתר טבע עירוני 
הגעתם לח'רבת ארזה, התקדמו 5 צעדים ליער 

האורנים הסמוך לאתר.
ח'רבת ארזה, גילה • צילום: מיכאל פוירשטין

אתר טבע עירוני 
הגעתם למצפתל, התקדמו 3 צעדים קדימה עד 

שתוכלו להבחין בים המלח הנשקף מהאתר. 
תורמוסים במצפטל, ארמון הנציב • צילום: גיל שכטר

אתר טבע עירוני
הגעתם לגן המקווה, התקדמו 3 צעדים לכיוון עין לבן. 

גן המקווה, קריית מנחם • צילום: אלי צמח

אתר טבע עירוני
הגעתם ליער קהילתי רמות - מצפה נפתוח, התקדמו 

בשביל 4 צעדים קדימה. 
יער קהילתי רמות - מצפה נפתוח • צילום: שרה שמחוביץ'

אתר טבע עירוני
הגעתם לפארק נחל דרגה. לכו קדימה כמספר 

הצבאים המופיעים בתמונה. 
פארק נחל דרגה, הר חומה • צילום: עמיר בלבן

ענה על השאלה: 
מיהו הדייר הצעיר ביותר בבניין שלכם?

משימה:
לתת חיבוק לאמא / אבא

משימה:
לדפוק בדלת לשכנ.ה בבניין ולאחל

חג ט"ו בשבט שמח

משימה: 
צייר.י את הפרח היפה ביותר שתוכל.י 
והענק.י אותו לשכנ.ה מבוגר.ת בבניין

משימה:
ספר.י מהו המקום האהוב עלייך בשכונה

משימה: 
בחר במשתתף נוסף במשחק ותספר 

על מכנה משותף בניכם

עין מרים
המעיין נקרא על שם מרים אם ישו, שבעת ביקורה 

בעין כרם נגשה למעיין ושתתה ממימיו.
צילום: פפה אללו

עין לבן
מעיין גדול ויפה, אחד מהקרובים ביותר לעיר. במקום 

תמצאו בריכה שמגיעה לגובה מטר וחצי.
צילום: פפה אללו

עין כסלון 
מעיין קטנטן עם מים צוננים שנובעים לבריכה 

קטנה. סמוך ליישוב כסלון.

עין לימון
הוא אמנם אחד מהמעיינות הכי מוכרים בסביבה, אך אם

תגיעו בשעות הבוקר המוקדמות, או לקראת שקיעה תצליחו 
לתפוס קצת שלווה. וגם אם לא - יש מספיק ממנו לכולם.

צילום: ורד מעיין נווה

ניצחתם!
הטבע הוא הדבר החשוב ביותר

שיש לנו! שימרו עליו
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סולמות
וחבלים

עצים, מעיינות
ואתרי טבע עירוני

בירושלים

הוראות:

הגעתם לעץ >> עלו עם הסולם למעלה

הגעתם למעיין >> רדו עם החבל למטה

הגעתם לאתר טבע עירוני >> לכו קדימה 
   לפי ההוראות

הגעתם למשימה >> בצעו אותה והעבירו 
   את הקוביה לשחקן הבא בתור

תודות  ישראל גלאון - יעוץ מקצועי בוטני • ענת כהן – יח"צ שדולת 
ירושלים בת קיימא • לכל צלמי ואוהבי הטבע של ירושלים


