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גן רנה סמילנסקי

אגף גנים ועיצוב הסביבה

התנ"ך והמושבה רחובות
לצמחי התנ
דף למטייל מאת חזי אביבי
הגן מצוי ברחוב יעקב  39-37ברחובות .גן הצמחים נחלק לשתי יחידות:
)א( קבוצת צמחים מראשית המושבה.
)ב( צמחים המוזכרים בתנ”ך הנחלקים ל 3 -קבוצות.
בנוסף נמצאים בגן צמחי בר הזוכים לטיפוח.
א .צמחים מראשית המושבה
הכניסה לגן -עצים ושיחים מימי ראשית המושבה )סימן צהוב(
שבעה מיני עצים .הבולט שביניהם הוא איקליפטוס המקור ,שהיה עץ הנוי הראשון ,שהובא למושבה ממקווה-ישראל ונקרא
בפי הערבים "עץ היהודים“ .בחלקה זו מטפסים ושיחים שונים ,ביניהם בולטת עצבונית גדולת-עלים ,גבעולה דמוי עלה.

ב .צמחים המוזכרים בתנ”ך
 .1במעלה הדרך-עצי פרי למאכל )סימן אדום(
שישה מיני עצי פרי :תמר ,זית ,רימון ,תאנה ,אתרוג ,שקד.
 .2ממערב-צמחי בר )סימן ירוק(
עצי בר -אלון מצוי ,אלון תבור ,אלה ארצישראלית ,אלת המסטיק ,לבנה רפואי ,חרוב ,כליל החורש ,שקמה ,קטלב,
שיזף ,אשל הפרקים ,שיטה מלבינה וברוש.
שיחים -רותם המדבר ,הדס מצוי ,לוטם מרווני ,לוטם שעיר ,סירה קוצנית ,עצבונית החורש.
 .3בדרום ,משני צדי הבריכה-צומח המים )סימן כחול(
קנה מצוי ,עב קנה ,סוף מצוי ,פטל קדוש ,ערבה מחודדת ,דולב מזרחי ,שיח אברהם ,גומא הפפירוס.
בגן מצויים:
צמחי ארבעת המינים :אתרוג ,תמר )לולב( ,הדס וערבה )"עץ הדר ,כפת תמרים ,ענף עץ עבות ערבי נחל“ ויקרא כ"ג ,מ(.
צמחי שבעת המינים :חיטה ושעורה )דגן( ,גפן ,תאנה ,רימון ,זית ותמר )"חיטה ,שעורה ,גפן ,תאנה ,רימון ארץ זית שמן
ודבש" דברים ח ,ח(.
גיאופיטים) :צמחי בצל ופקעת הפורחים בעונות שונות( :חצב מצוי ,עירית גדולה ,כדן קטן פרחים ,סתוונית היורה,
בן חצב יקינטוני ,כלנית ,נרקיס ,חבצלת החוף ,חבצלת קטנת פרחים.
עצים נישאים) :המקיפים את הגן( אגוז המלך ,צפצפה מכסיפה ,ארז הימלאי.
צומח המקיף את הגן )חלקו מראשית המושבה( :חושחש ,בוגנוויליאה ,תויה ,ברוש ,לנטנה ,צבר ושיטת המשוכות.
עופות :שלט זיהוי ציפורים ,מסעדת ציפורה ,תאי קינון שונים ופסל חסידה.
שביל עיוורים המשולט בכתב ברייל ,נקודת אגירת מי נגר עילי.
מד טמפרטורה ,שעון שמש ,כוורת דבורים ,גת קדומה ,בית בד ,רחיים ,שוקת ,באר מים ,בור מים ,סלע כורכר,
שלולית חורף.
לוח חדשות הגן עם תיבת דואר להצעות והתרשמויות.

פרגולה מצלה לריכוז קבוצות מטיילים | מסירון דברי הסבר על הגן
טיילו להנאתכם עם תנ”ך בשבילי הגן ,היעזרו בשילוט והכירו את הצמחים.
אל תפגעו בצמחים )אין לעקור צמחים ,אין לקטוף עלים ,פרחים או ענפים(!

אנא ,שימרו על הגן ועל ניקיונו!
המוקד העירוני  106לשרותך

http://www.yardbirds.org.il/rina/rina.htm

גן רנה סמילנסקי

לצמחי התנ"ך והמושבה רחובות

מפה למטייל

שער בי”ס שריד

פרגולה )בפיתוח(
גת קדומה

בית בד

שביל ל

רא

קן חסידה

רחיים

עצי פרי
למאכל
קויי

שלט -עצי חורש

איגום מים

שבשבת

סלע כורכר

עצי חורש

שעון שמש

כוורת

בור מים

ייה

באר מים
פרפרים

שוקת
המסעדה של
ציפורה

בריכה

קן עורבים

חדשות הגן
כניסה

צמחים מראשית המושבה

צמחים מעדיפי מים

צמחים מראשית המושבה

אגף גנים ועיצוב הסביבה

רחוב יעקב  ,39-37רחובות

שלט -עצי פרי למאכל

שלט-
עצים מראשית המושבה

עיריית רחובות

שלט-
זיהוי ציפורים

שלולית חורף
שלט-
צומח המים

אנא ,שימרו על הגן ועל ניקיונו!

סיור נעים!

