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סיורים עצמיים בגינה הקהילתית

סיור מחזור
עושים שימוש חוזר ומחזור בבית
ובמרחב הציבורי
בגינה הקהילתית תמצאו שיטות רבות של שימוש חוזר ומחזור שיעזרו לכם
לשמור על סביבתכם וגם לחסוך בהוצאות .זכרו :הפחתת צריכה (,)Reduce
שימוש חוזר( )Reuseומחזור ( )Recycleחשובים לשמירה על הסביבה
ולהתמודדות עם משבר האקלים ומאד פשוט ליישם אותם בחיי היומיום שלכם!

למה חשוב לעשות שימוש חוזר ולמחזר חומרים ומוצרים ישנים?
*נפחית משמעותית את כמות האשפה והפסולת שמגיעים למטמנות וכך נצמצם פגיעה
בשטחי קרקע יקרים ,זיהום מי תהום ,זיהום אויר ופגיעה בנוף
*נצמצם ייצור מוצרים וכלים חדשים וכך מפחיתים את זיהום האוויר וחוסכים אנרגיה
*שימוש חוזר במוצרים ידידותיים לסביבה עשוי לחסוך הוצאות לרכישת מוצרים חדשים
*על ידי מחזור חומר אורגני ויצירת קומפוסט נפיק מהפסולת דשן התורם לאיכות הקרקע והצמחים
*נעשה את כל זה במו ידינו וכך נחזק את החיבור שלנו לסביבה ולטבע ונתרום להתמודדות
עם המשבר הסביבתי

מרכז מחזור בגינה ()1
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מרכז מחזור בגינה

מרכז קומפוסט שכונתי  -כאן תמצאו סדרת קומפוסטרים  -תושבי השכונה מביאים שאריות
מזון אורגני ופעילי הגינה מכינים מהם קומפוסט לדישון הגינה
הכנת קומפוסט  -זהו למעשה תהליך שקורה בטבע המשלב חנקן ,פחמן וחמצן :מביאים
לקומפוסטר פסולת אורגנית (חנקן) של שאריות ירקות ופירות ,לחם ,ביצים ועוד (להימנע
משאריות בשר ודגים) .מעל הפסולת האורגנית מפזרים חומר יבש (פחמן)  -עלים יבשים ,קש,
רסק עץ ,נסורת ,נייר גרוס .הערימה נערמת בהדרגה ,מכסים אותה בשמיכה ,מערבבים ומאווררים
מדי פעם (חמצן) ושומרים על רמת לחות (בעיקר בקיץ) .הקומפוסט מוכן כשהחומר אחיד והערימה
מריחה כמו אדמת יער רטוב

קיר אדניות אנכי שבנוי מקרשים ישנים  -קיר האדניות נבנה על ידי שימוש חוזר בקרשים ישנים
וכך גם האדניות עצמן שמדגימות גידול אנכי של צמחים בשיטות גידול שונות
עבודות יצירה מחומרים מהטבע ומוצרים ישנים  -המתחם משמש גם מרחב לעבודות יצירה
מחומרים מהטבע וחפצים ישנים ולאיסופם לצורך עבודות אלה

שביל התבלינים ( - )2דוגמאות לשימוש חוזר ומחזור
מצאו בשביל ובסביבתו דוגמאות לשימוש חוזר ומחזור  -איזה הייתם
מאמצים בבית ובשכונה שלכם?
2

ערוגות מוגבהות מקרשים ומאבנים  -שימוש חוזר בחומרים ישנים וחומרים מהטבע
מתקן למשיכת חרקים  -שימוש חוזר בקרשים ובחומרים מהטבע ,תרומה למגוון מינים ,מאביקים חשובים
מכלים לפתקי משאלות על עץ החרוב  -שימוש חוזר בחפצים ישנים (באביב ובקיץ) ושימוש נוסף
בעץ החרוב
רסק גזם כמצע בשבילים  -מחזור חומר אורגני ושימוש חוזר
מתקני משחק מגזעי עצים ומקרשים ישנים  -שימוש חוזר בקרשים ישנים
פינת ישיבה ליד גזע עץ אורן שקרס בשלג – שימוש חוזר בגזעי עץ אורן כמושבים ובמתקן כבלים
ישן כשולחן עגול שמשמש ילדים גם למדידת זוויות
מתקני אשפה וספסלים – שימוש חוזר במשטחי עץ וקרשים ישנים
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שביל התבלינים
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סככת “קפה גינתי”

סככת “קפה גינתי” ( – )3דוגמאות נוספות לשימוש
חוזר ומחזור
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מצאו בסככה ובסביבתה מתקנים נוספים של שימוש חוזר ומחזור – איזה
הייתם מאמצים בבית ובשכונה שלכם?
ספריית השאלת ספרים ודיסקים משומשים  -שימוש חוזר וצמצום קניות
מרכז השאלת כלים לגינון ולנגרות – הפחתת קניות והזדמנות לבנייה ותיקון במו ידינו
שולחנות ,ספסלים וכסאות מעץ ממוחזר – שימוש חוזר במשטחים וקרשים ישנים
גידול ירקות בצינורות ובחבית משומשים – שימוש חוזר בכלי קיבול ישנים

“גג ירק” ( – )4עוד דוגמאות לשימוש חוזר
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מתקני גידול צמחי מאכל על גג בור מים היסטורי – שימוש נוסף בגג להדגמת גידול מזון
ביתי .הייעוד הראשוני של הגג הוא לאסוף מי גשם ולתעל אותם לבור המים
שיקום בריכת נוי היסטורית – הבריכה שוקמה בעזרת אבנים וחומרים ששימשו את מקימיה

מתחם “גג ירוק”

למידע נוסף על נושאי מחזור וקיימות ועל מדריכים לבניית רהיטים ומתקני גידול
מחומרים ממוחזרים סרקו את הברקוד על לוח המודעות בגינה הקהילתית או היכנסו
לאתר הגינהwww.ginateva.com :

