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 :מבוא

תכנית עבודה טובה  .ניות עבודה שנתיותמדריך זה נכתב על מנת לסייע לפעילי גינות הקהילתיות לכתוב תכ

כבסיס, שעליו אפשר לבנות  מדריךלהשתמש ב. לכן אנו ממליצים שמותאם לגינהצריכה להיכתב באופן 

 .בגינה ולמשאבים שעומדים לרשותהלצרכים, ליכולות של הפעילים  תכנית המתאימה

 זמן ניצולתכנית עבודה מביאה ל ראשית, מומלץ לכתוב תכנית עבודה שנתית בכל גינה. וזאת מכמה סיבות:
עבודה מאפשרת לזהות את המשאבים שהגינה תכנית  שנית,והקלה על עבודת הרכז והפעילים.  יעיל יותר

צריכה לגייס )ציוד, כוח אדם, שתילים וכו'(, מבעוד מועד, ולהיערך בהתאם. ולבסוף, היא מאפשרת שיתוף 
 )פעילים, ארגונים בקהילה, ארגונים חיצוניים(.  בגינה הפועלים הגורמים כל בין פעולה טוב יותר,

  : חלקים משלושהלמעשה  כבתמורעבודה שנתית בגינה קהילתית  כניתת
  .וחודשי השנה השנה עונות לפי גננית תכנית. 1
  .בגינה וחגים אירועים תכנית. 2
  .קהילתית עבודה תכנית. 3

 לבעליהן ושייכות שונים אינטרנט באתרי נמצאו הן ,לנו שייכות אינן זה במדריך תמונותה :העורכות הערת
 .מסחרי שימושכל  בה לעשות ואין ,להעשרה נועדה זו חוברת  .בלבד

 

 

 :וחודשי השנה השנה עונות לפי גננית תכנית  -1 חלק

 : כללי

 :השנה כל במשך, ולבצע לחזור שיש בגינה, שוטפות עבודות שי

 לעבודה שוטף באופן נכנסת זו שמשימה ככל. מעשבים נקייה תהיה שהגינהלכך  לדאוג יש :עישוב -

 שמביאים ,זרעים התפתחותו פריחה ולמנוע, קטנים כשהם בעשבים לטפל יותר קל ככה, בגינה השבועית

 . עשבים ופחות פחות יהיו, שנה אחרי שנה, כך. נוספים עשבים

 סתימות ,פיצוצים בלי) תקינה שהצנרת קבוע באופן וודאל יש לכן, ארוכה היאבארץ  ההשקיה עונת :צנרת -

 (.מים ונזילות

(. ועוד כלבים צואת, זכוכיות, פלסטיק שקיות) קבוע באופן הגינה בניקיון לטפל יש: הגינה של כללי ניקיון -

 .עבודה יום כל של ובסוף התחלהב לניקיון דקות כמה להקדיש מומלץ

 מרחק, גיזום למשל) טיפול דרך, וחזקים בריאים שהצמחים לדאוג יש השנה כל במשך: ומזיקים מחלות -

 (.אורגני רצוי) הדברה חומר עם לטפל יש הצורך במידת(. נכונה השקיה, מתאים שתילה

 בריאות תשמר כך. ושיחים מעצים בעיקר ,חולים או יבשים ענפים להוריד הזמן כל לדאוג יש: סניטציה -

 . ים והגינה כולההצמח

. מפגעים שאין לב לשיםו, לרטוב יבשה החומר בין איזוןה את לוודא יש, עונות לפי :בקומפוסטר טיפול -

 אפשר לקבוע תורנות בין הפעילים לטיפול ומעקב אחרי הקומפוסטר. 

 יאכד נכים או קשישים כמו, מוגבלויות עם אנשים בגינה שעובדים במידה: במכלים וגינון מוגבהות ערוגות -

 .בגינה דקורטיבי כאלמנט לשמש יכול גם במכלים גינון. מוגבהות ערוגות או במכלים גינון על לחשוב
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  : ( נובמבר -אוקטובר-ספטמבר) סתיו

, אבל יש בין לבין גם ימים קיציים, לכן עלינו לחורף להתכונן מתחילים זו בעונה

 להתאים את עצמנו ולהיות קשובים למזג האוויר. 

o ת, שהקומפוסט אכן חודר לאדמהמקלטר ם. לוודא עגינהב הצמחים ללכ קומפוסט פיזור: דישון.  

o בהדרגה ההשקיה כמות את להוריד אפשר לכן, לרדת מתחילה והטמפרטורה מתקצרים הימים: השקיה ,

 להיות זו בעונה להקפיד צריך לכן, במים ממחסור יותר אפילו לצמח מזיק מים עודף כי לזכור יש. הצורך לפי

 .ההפכפך האוויר מזג תנאי לפי ולהשקות ערניים

o וטמפרטורה חזקות רוחות עם יותר טוב תמודדושי כדי, והשיחים העצים של הנוף את לאזן לדאוג יש: גיזום 

 . קור ופגיעות מיותרים שברים נמנע כך, הנוף את לצמצם העונה זו. נמוכה

o גזם רסק בשכבת לכסות מומלץ. החורף בזמן הקרקע על ולהגן לשמור כדי חיפוי חומר לפזר: הקרקע חיפוי 

 של מפגיעה האדמה פני על להגן עוזר החיפוי. לגזעים צמוד לא אך ,לצמחים מסביב מ"ס 12-11 של עץ

 . לאדמה הגשמים מי חלחול את ומשפר סחף מונע, חזקים גשמים

o שחשופים אלה או העדינים, הצעירים אלוב בעיקר, בעצים לתמוך כדאי, החורף לקראת: לעצים תמיכה 

 ישיר מגע שאין ולוודא חזק חוט עם לקשור, הרוח כיוון נגד התמיכה את להציב להקפיד יש. חזקות לרוחות

 (. אחר מבודד או ,בד, השקיה צינור חתיכתעל החוט  להשחיל אפשר) העץ את לפצוע שעשוי ,לגזע החוט בין

o לחורף עדיפות מוגבהות ערוגות. חורף ירקות לשתילת: ירקות ערוגת הכנת . 

o הוא הסתיו .הדרושים שתיליםה מספראת , עבודה בתכנית לציין חשוב, שתילה שמתכננים פעם כל :שתילה 

 זריעה עם כבר להתחילגם  אפשר. חדשה גינה של שתילה להתחיל מומלץ זאת בעונה. לשתילות מצוין זמן

 .בר פרחי של וזריעה גיאופיטים הטמנת, חורף ירקות של ושתילה

o בעת יבש חומר ולהוסיף, לאוורר, מצבו מה לוודא, סטרוהקומפ את לבדוק חשוב: בקומפוסטר טיפול 

 . הצורך

o חשוב. הקיץ במשך שפרחו הצמחים כל של בשלים זרעים ולאסוף לבדוק, לעבור: קיץ פרחי של זרעים איסוף 

 (. ק"אייט של זרעים איסוף חוברת ראו) כראוי ולאחסן לטפל, לייבש להקפיד

o זית עצי את ומעצבים גוזמים מסיק כדי שתוך לשכוח לא. למסיק בשלים שהזיתים הזמן זה: זיתים מסיק. 

o רשת הצל. כדאי לנקות את הרשת עד כמה  את להוריד אפשר, נעימה והשמש להתקרר כשמתחיל: צל רשת

 שניתן, לקפל ולקשור ולאחסן במקום יבש. 

o אותם לאסוף יאכד, לשלכת שנכנסים צמחיםמ עלים של נשירה יש זאת בעונה :לקומפוסט יבש חומר איסוף 

 .יבש כחומר ולהשתמש הקומפוסטר ליד ערמה ולעשות
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  :(פברואר-ינואר-דצמבר) חורף

. העבודה בשעות גם גשום ולעיתים, מינימאלית הגינה בשטח הפעילות, זו בעונה

, מדי יותר עליה לדרוך שלא להיזהר כדאי, מאד רטובה הקרקע אם, הגשמים אחרי

  .להתקיים קשה ולשורשים ולזרעים, אוויר בה אין, דחוסה הופכת הקרקע, אחרת

o הצמח צורך לפי השקיה קווי את להפריד מומלץלכן , מים של אחרת צריכה יש צמח כללש לב לשים :השקיה 

 .הצורך ובמידת משבוע יותר גשם ירד לא אם רק ההשקיה את פותחים (.ירקות, שיחים, עצים)

o גפנים ולזמור ורדים גזוםאפשר ל  בפברואר. נשירים צמחים של גיזוםב להתחיל אפשר, מינואר החל :גיזום. 

o נשירים ושיחים עצים ושל התבלינים רוב של ייחורים להכין אפשר :ייחורים. 

o שנקרעים חשמל קווי, נופלים עצים, שבורים ענפים, מרוחות נזק יש פעמים רבות בחורף :במפגעים טיפול 

 למנוע כדי ,מיד לטפל -יש ואם, מפגעים שאין ובבדיקה בגינה בסיבוב עבודה יום כל להתחיל כדאי'. וכו

 . באנשים פגיעה

o כניתת יחד לבנות כדי הזמן את לנצל כדאי, בחוץ לעבוד אפשר שאי גשומים בימים :עבודה כניתת בנית 

 .לגינה שנתית עבודה

o חורף ירקות של ושתילת זריעות עם להמשיך אפשר ,ינואר עד :ירקות ושתילת זריעה. 

o ומוטוריים מכניים בכלים ושימוש בעבודה בטיחות על וללמוד לתכנן אפשר ,גשום ביום :בעבודה בטיחות. 

  :(מאי -אפריל-מרץ) אביב    

 זאת. בגינה רצופה לפעילות חוזרים, אנרגיות והתחדשות מנוחה של חורף אחרי 

 .טוב לביצוע יעזור טוב ותכנון, עבודה הרבה עם עונה

o ולתת הצנרת של הקצה את לפתוח יש( במאי) ההשקיה עונת פתיחת לקראת :ההשקיה במערכת טיפול 

 אחרי. אחר לכלוך ומכל ,הצנרת בתוך החורף את שהעבירו ,מחרקיםאותה  לנקות כדי ,זאת. לזרום למים

 לכל מגעים ושהמים ופיצוצים סתימות שאין, היטב עובדת שהמערכת ולבדוק חזרה לסגור יש, דקות כמה

 .הצמחים

o בהתאמה לכמויות המים הנדרשות.  המחשב את מחדש לתכנת: השקיה זמני של חדש תכנון 

o חרמש עם בזהירות לעבור אפשר, פתוחים במקומות. בגינות עשבים הרבה נובטים בו הזמן זה :עשבים ,

 .פורחים שהם לפני העשבים את ולהוריד

o קומפוסט פיזור :דישון 

o יותר מתאים, בקיץ. ולשתול לזרוע, ירקות ערוגת ולבנות לחדש הזמן זה :הקיץ לירקות ערוגות הכנת 

 . יותר טוב המים את לנצל כדי, שקועות אפילו או ,נמוכות בערוגות להשתמש

o ירקות של זריעותל הזמן גם זה. לחה והקרקע לעלות מתחילה הטמפרטורה כי ,לשתילות טוב זמן :שתילות. 

o עד-ירוקי ועצים שיחים, פסיפלורה כמו מטפסים ,ומליסה לואיזה כמו תבלינים :ייחורים הכנת. 
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o עד-ירוקי ועצים שיחים עיצוב :גיזום. 

o הדברה חומרי עם בהם לטפל אפשר .כנימות כמו ,חרקים מיני כל מתפתחים ,התחממותה עם :הדברה 
 נגד ומרססים מסננים. שעות 22 מים בליטר ומשרים כותשים, שום ראש לוקחים: הלדוגמ) וביתיים טבעיים
 (.הכנה תאריך לציין חשוב. במקרר חודש לשמור אפשר, פטריות או כנימות

o צבעה אפשר לנקות ולחדש ,בגינה אחרים ואובייקטים כליםמ ,פסלים, ספסלים לנו יש אם :בדוממים טיפול. 

o התאדות למנוע, הקיץ של הגבוהות הטמפרטורות את לווסת כדי ,הקרקע פני על חומר של פיזור :חיפוי 
 .השמש קרני של ופגיעה

o קומפוסטרים וחידוש אוורור :בקומפוסט טיפול. 

o ולאסוף את הזרעים חורףה פרחי של הבשלה מידת את לבדוק להתחיל כדאי, מאי לקראת :זרעים איסוף. 

o חנטה אחרי פרי עצי על מלכודות לתלות :לזבובים מלכודות. 

o רצוי) וזבובים ציפורים פנימ המבשילים הפירות על להגן כדי ,רשת או נייר שקית בעזרת :פירות עיטוף 
 .(לציפורים כאוכל ,העליון ובחלק עטיפה בלי העץ את להשאיר

o למים לדאוג, אחר לכלוך או שקיות, מעלים בריכהה את לנקות יאכד ,החורף אחרי :בבריכת מים טיפול 
 .הגמבוזיה לדגי לדאוג יש. נימפאה כמו צמחים של שתילה לשלב גם ואפשר, צלולים

o גיזום :חיה גדר. 

o או להתקין רשת צל. כדאי לתכנן מקום שימושי עבורה.בסתיו שהורדנו צלה רשת את להחזיר :צל רשת , 

 

  :(אוגוסט-יולי-יוני) קיץ

 לא יאשה ולשמור להתרכז מומלץ גננית מבחינת ,ומאתגרת לגינה חמה הכי העונה

 ותעבור את הקיץ בשלום. תתייבש

o פעילות יום כל לבדוק כדאי. תקינה ההשקיה מערכתש מראש ולדאוג המים כמות את להגדיל: השקיה 

 .תקינה שהמערכת

o קיץ מפרחי חוץ, הסתיו עד לשתול רצוי לא. קיץ ירקות לשתול אפשרעדיין  העונה בתחילת: שתילה. 

o מה לטפס לשים לב שלצמחים מטפסים יש על. ועגבניות דלויים כמו ,שצריכים ירקות עבור להתקין: הדליה. 

o ריבות להכין או לאכול כדי ,שהבשילו פירות לאסוף אפשר: פירות קטיף. 

o יסודי באופן ולסדר לנקות אפשר בקיץ אך, השנה כל במשך שוטף באופן לסדר מומלץ: כלים מחסן סידור . 

 .בחורףגם  אפשר אחרת בעונה יותר שנוח למי. תקינים שלא דברים לזרוק, כלים לתקן הזמן זה

o לגינה קישוטים הכנת, סוכה, פרגולה, שולחנות, אדניות, ספסלים: דוממים אלמנטים בנית. 
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 הקהילתית בגינה וחגים אירועים לפי תכנית -2 חלק

 

 

 

 

 

  : עבריים חודשים לפי חגים

 .שנתית בתוכנית להכניס כדי, לאירוע מרכזי נושא על לחשוב כדאי, בגינה החגים את לציין רוצים אם

 קהילתית בפעילות או, החג לקראת השבועי העבודה ביום לשלב שאפשר לנושאים רעיונות כמה הנה

 .מיוחדת

 תשרי-  

 להכין, )עלים או פרחים מיובשים( מהגינה קישוטים ולהדביק ברכה כרטיסי להכין אפשר :השנה ראש

  .החג לשולחן פרחים סידור להכין(, תבלינים זרי, ריח שקיות כמו) הגינה מצמחי הלמשפח מתנות

 תרומת, מקומיות, הסביבה תיקון= עצמי תיקון", סביבתי נפש חשבון, "וסיפורים הסברים :כיפור יום

  (. כאן" עברי טבע" ובאתר כאן בכתבה  רעיונות) לזיהום התחבורה

 מחומרים לסוכה קישוטים, וסיפורים שירים, ומשמעותם המינים 2, בגינה קהילתית סוכה בנית :סוכות

   .וממוחזרים טבעיים

 כסלו-  

, מהטבע שמנים יצירת, חנוכיות תערוכת, ממוחזרים מחומרים או גינהב מחומרים חנוכיות הכנת :חנוכה

  .קהילתית נר הדלקת

 שבט-  

 .בשבט ו"ט סדר, סמלית שתילה, בגינה חגיגה: בשבט ו"ט

 אדר-  

 צבעיים הכנת, תחפושות תחרות, שנייה יד תחפושות שוק,  ממוחזרים מחומרים תחפושות הכנת :פורים

 .מנות למשלוח סלים קליעת, לאיפור טבעיים

 ניסן-  

 באיכות שפוגעת, חמץ שריפת במקום) לקומפוסטר חמץ והשלכת אביב ניקיון, בגינה התחדשות, אביב :פסח

 ( האוויר

 אייר-  

  .בציבור שירה חגיגה משותפת, שימוש בירקות מהגינה לארוחה, :העצמאות יום

 

http://www.nrg.co.il/onhttp:/www.nrg.co.il/online/1/ART2/293/253.htmlline/1/ART2/293/253.html
http://www.tevaivri.org.il/Quotes-46-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8
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 בגינה משותפת מדורה למדורות העצים איסוף לקראת בגינה מתקנים על הגנה, באש בטיחות :בעומר ג"ל

 ושיחה למדורה ייעודי מקום הגדרת(, ונדליזם נגד הגינה לשמירת תורנויות לעשות כדי בגינה חוגגים לא אם)

 (.אוויר זיהום ויוצרות רב גלם חומר שגוזלות ענק מדורות במקום) במדורות מידתיות על

 סיוון-   

 חיטה של קטנה חלקה בסתיו כבר לזרוע אפשר. הגינה מתנובת טנא הכנת, מהגינה ביכורים חגיגת :שבועות

  . לילדים לראש לקישוט זר ולהכין לקצור  ובשבועות

 אב-   

 .ענבים ובציר מוזיקה, ואהבה פיוס בסימן אירוע: באב ו"ט

 יתקיים הפסטיבל  -2113_בשנת  האירוע לארגון זמן להקדיש, עבודה בתוכנית מראש לציין: מנגינה אירוע

 .במהלך חודש מאי(

 ועוד, החברים של הולדת ימי, בשכונה חג, לגינה הולדת יום: העבודה בתכנית נוספים מיוחדים אירועים 

 

 בגינה קהילתית עבודה תכנית -3 חלק

 : כללי

(, וותיקה/ דרכה בתחילת) הגינה למצב בהתאם, לגינה מגינה משתנה בגינה הקהילתית העבודה תכנית

 לארגונים קשורה הגינה כמה עד(, מהגינה מנותקת/מאד מעורבת) הקהילה של המעורבות מידת

. השנה במשך בגינה הקהילתית העבודה בתכנית לשלב שכדאי, פעולות מספר נציע, לפיכך '.וכו, בסביבתה

 . שלכם הגינה של הצרכים ועם המצב עם היכרותכם פי על, שמתאימות אלו את לשבץ לכם ממליצים אנו

 שנה כל תחילת ולקראת הפעילות בתחילת כקבוצה לעשות שכדאי, חשוב תהליך: שנתית תכנית יצירת .

 . הגדולה התמונה את ולראות לתוכנית שותפים להיות הפעילים לכל מאפשר

 תהיה שהרשימה כדי, שוטף באופן לבצע שחשוב משימה זוהי :מידע העברת ואופן קשר רשימת יצירת 

 כתובת רשימת להיות יכולה הרשימה. מיודעים יהיו הגינה פעילות על לדעת שמעוניינים ואנשים מעודכנת

 '(. וכו מודעות לוח, טלפונים) לגינה שמתאימה אחרת דרך כל או, מייל

 הסיבה או, הקבוצה תכלית הגדרת הוא" ייעוד: "הקהילתית לגינה וחזון ייעוד הגדרת 

 שואפים אליו אידיאלי מצב של ומדומיינת עתידית תמונה הוא" חזון" בעוד, לקיומה

, מחויבות יוצר טוב וחזון דינמי דבר הוא חזון. הייעוד מימוש את ומהווה, להגיע

  . המשותפים המאמצים את אליו לכוון משהו לנו ונותן משמעות, מוטיבציה

 כדי .יחד דרך כברת עברה כבר שהקהילה אחרי או, הדרך בראשית לכתוב אפשר חזון

 להיות מרגיש איך, שנים 1 עוד נראית הגינה איך לדמיין אפשר, חזון על לחשוב להתחיל

 בקבוצה דיון לערוך או קטנות לקבוצות להתחלק, מוחות סיור לערוך ניתן ?בה בפעילות חלק לקחת או בה

 ישקף שהוא כדי, הגינה בקהילת גדול חלק שותף יהיה החזון יצירת שלתהליך חשוב, מקרה בכל .גדולה

 . וקליט בהיר, קצר להיות צריך טוב חזון. ורעיונות דעות שיותר כמה
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 רלוונטי הגיוס נושא לכן. שונים מסוגים רבים אנשים שכוללת, הטרוגנית קהילה היא חזקה קהילה :גיוס 

 אפשר. לגינה חדשים כוחות ולהוסיף השורות את לרענן צורך יש שבהן לכאלה במיוחד, שלב בכל לגינות

 פעילות את ולפרסם( הורים, קשישים, ילדים, נוער) מסוימות אוכלוסייה בקבוצות הגיוס מאמצי את למקד

 (.בהתאמה... אבות בתי, ספר בתי, נוער תנועות) אותם למצוא ניתן בהם במקומות הגינה

 ולא אפשרית בכל ם, היא משימה שדורשת משאבים רביהפיכת הגינה למקום נגיש מבחינה פיזית :הנגשה ,

צרכים מיוחדים מסוגים  אפשר לחשוב כיצד הגינה יכולה להיות מזמינה יותר לאנשים עם זאת,עם . גינה

   .ועוד ברורים שלטים תלייתספסלים,  שילובמוגבהות,  יצירת ערוגותהסרת מכשולים, סלילת שביל,  :שונים

 שמחבר נושא. מזון גידול הוא קהילתיות גינות של מהמטרה עיקרי חלק :הגינה מתוצרת משותפת ארוחה 

 יחד ייהנו, יחד ירקות לגדל שעמלו שמי טבעי, לכן. אוכל הוא שונים מסוגים אנשים בין מידית בצורה

 ואפשר מנה להכין ה/יכול בגינה ה/חבר כל. הגינה מתוצרת משותפת בארוחה עמלם ( !וירקות) מפירות

 ! אמתית חגיגה זו. לתקופה אחת בגינה משותפת ארוחות לשלב מאד כדאי. מתכונים להחליף אפילו

 העבודה כדי תוך מתגבשים הגינה בפעילות חלק הלוקחים התושבים :הגינה פעילי של חברתי אירוע 

, לשנה אחת יפגשו שחבריה גינות יש. בלבד החברתי לפן זמן לייחד פעם מדי כדאי, ואולם, המשותפת

, מראש שנקבע נפרד ביום או, העבודה יום בסוף להיפגש אפשר. גבוהה בתדירות מפגשים שיארגנו ואחרות

 לקבוע, חג יחד לחגוג: כזה למפגש רעיונות. עבודה לפגישת ולא להנאה שנועדה לפגישה היא הכוונה אבל

, מיוחד באתר לביקור, למסעדה לצאת, הפעילים אחד של בבית להתארח, לטיול יחד לצאת, משותפת ארוחה

 . אחר רעיון כל או

 ולגייס הגינה לפעילות בקהילה נוספים אנשים לחשוף הדרכים אחת :קהילתיים ואירועים שיא אירועי 

 קהילתיים אירועים. לקהילה לתרום דרך גם זו. הקהילתית בגינה קהילתי אירוע עריכת היא נוספים פעילים

 אפשר. אחר במועד או, הגינה של" ההולדת יום"ב, בחג", מנגינות" בפסטיבל, בשבט ו"בט להיות יכולים

 למשל, לנושא לקשר כדאי) יצירה פעילות, הגינה מתוצרת אוכל, מוזיקה, זריעה או שתילה באירוע לשלב

 האירוע את להפיק כדי המקומי הקהילתי במינהל להיעזר כדאי. ועוד( ממוחזרים/ טבעיים מחומרים יצירה

 . בשכונה הרחב לציבור אותו לפרסם וכדי

 קהילתי קומפוסטר שהקמת אלא. בלבד סביבתי -גנני בצעד מדובר, לכאורה :קהילתי קומפוסטר הקמת 

 בה שתומכים אלו גם -ובפוטנציאל, בגינה שימוש עושים אשר התושבים מעגל את להרחיב מאפשר, בגינה

 יש אם. הגינה של התפוצה לרשימת להצטרף המקמפסטים לשכנים להציע כדאי, למשל כך. אליה ומצטרפים

 להשתמש כיצד אנשים ללמד חשוב -מקרה ובכל, קיומו את לפרסם אפשר אולי, בגינה קומפוסטר כבר

 אפשר, נכונה זאת עושים אם. מעטים ומטפלים רבים משתמשים יהיו אחרת, נכונה בצורה בקומפוסטר

 .  הגינה לקהילת נוספים רבים אנשים לצרף

 לצאת" יכולה הגינה קהילת לפעמים אך, מסורים מתנדבים הם הקהילתיות בגינות פעילים: לקהילה תרומה 

 מעון של לדיירים תבלינים זרי להכין אפשר, למשל כך. משותפת מטרה למען יחד ולפעול" הגינה מגבול

 עם לאנשים מעון של גינה לשפץ לסייע, משותפת חג לארוחת בודדים חיילים להזמין, שבת לקראת קשישים

 ואנשים ארגונים עם קשר ליצור הזדמנות היא כזו פעילות. הדמיון כיד, רעיונות ועוד, מיוחדים צרכים

 . המורחבת הגינה מקהילת חלק להיות להפוך ויכולים, והעזרה התמיכה את צריכים שבוודאי, בקהילה
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 קבוצה כל של בתפקוד חשוב חלק היא, ותפקידים מטלות, אחריות חלוקת :בגינה תפקידים יצירת 

 באופן"( מן'החבר)" פורמליים בלתי או"( גזברית)" פורמליים תפקידים נוצרים קרובות לעיתים. קהילתית

 חשוב. בגינה התפקידים חלוקת על זמן לכמה אחת ולחשוב זמן להקדיש כדאי, אחרים במצבים. טבעי

 . שונים בתפקידים להתנסות שונים לאנשים לאפשר כדי וגם הנטל את לחלק כדי גם זאת לעשות

 יתכן. בקהילה אחרים גורמים לצד מתקיימת אלא,   יקר בתוך פועלת אינה קהילתית הגינה :שותפים זיהוי 

. אותן להשיג מנת על פעולה לשתף כדאי וכי, אלו לגורמים המשותפות מסוימות מטרות יש שלגינה מאד

 בתי, הקהילתי המינהל של חוגים, ד"צמי קבוצות, מוסדות, ארגונים: להיות עשויים פוטנציאליים שותפים

 מימי לאחד לגינה במרוכז להגיע ארגונים להזמין אפשר '.וכו, קרובים עסקים, כנסת בתי, וצהרונים ספר

 להתייחס להיבט של הנגשה לאוכלוסיות מיוחדות. ב שוח .ולהשתתף מהפעילות להתרשם כדי העבודה

 .בקהילה השותפים את למפות כדי הבאה בטבלה להשתמש תוכלו

  את ליצור כדי לעשות צריך מה ?לו כדאי למה ?לי כדאי למה :פוטנציאלי שותף
 ?השותפות

 ספר בית :למשל
 בשכונה תיכון

 ילדי הם שתלמידיו
 .השכונה

 בני את לחבר רצון :למשל
 פתרון/ בשכונה הנוער
 חסרות/ לוונדליזם אפשרי
 'וכו בגינה עובדות ידיים

 מקומות צריך ס"ביה: למשל
 ס"ביה"/ אישית מחויבות"ל

 חיבור/ לקהילה להתחבר מנסה
 ורצון של הסביבתי לנושא
-קהילתית פעילות לשלב

  סביבתית

 את להציג, פגישה לארגן: למשל
 ליזום, פעילות ליום להזמין, הגינה
, קונפליקט על לגשר, משותף אירוע
 הנושאים של בדיקה לעשות

 יש אם ולבחון ארגון לאותו החשובים
 '...וכו לגינה פוטנציאלי קשר

 

 שמבליט, לגינה זהות מאפיין ליצירת היא הכוונה אך, ייחודית היא גינה שכל כמובן :לגינה" ייחוד" יצירת 

 קשור להיות יכול הגינה של הייחוד. דופן ליוצאת אותה והופך אחרות לגינות ביחס חיובי באופן אותה

 תוצר, אקולוגי למגוון, אוכלוסייה למאפיין ,עניין תחומיל, מיוחדות פעילויותל, המקום של היסטוריהל

  בטבלה להשתמש תוכלו'. וכו מיוחד

 את מייחד מה
 ?השכונה

 נושאים/ עניין תחומי ?הגינה את מייחד מה
 הגינה לפעילי חשובים

 בין השילוב של ביטוי להיות יכול מה
 ?העניין ונושא הייחוד

, מיוחד סיפור
 אופי, היסטוריה
 מרכיבי, ייחודי

 האוכלוסייה
 ועוד

 הקמה סיפור, מיוחד מבנה
, השותפים הרכב, מעניין
 עניין תחום, מיוחדת תוצרת
, ציפורים) דופן יוצא מאפיין

 '(וכו חיים בעלי

-רב, מים שימור, מיחזור
, מוזיקה, ילדים, תרבותיות

 'וכו שבשבות

 שעת, מסוים בנושא חוג: לדוגמא
 קבלות, מהגינה מתכונים ספר, סיפור
, וקיימות מיחזור, יצירה סדנאות, שבת

 צמחי, הגינה תמונות עם שנה לוח
, מיוחדת מסורת, תרבותיות-רב, מרפא

 '.וכו מיוחדים אירועים

 

 "אפשר. לפעם מפעם ולעשות לשוב שעלינו דבר, בציבור הגינה פעילות את לפרסם היא הכוונה ":שיווק 

 כדי או, נוספים משתתפים או פעולה שיתופי, תמיכה לגייס, לפעילות מודעות לעורר כדי הגינה לשיווק לפעול

 לעשות ניתן שיווק. בגינה המתקיים גדול אירוע לקראת לפרסם

 דף פתיחת, השכונתי לעיתון כתבה כתיבת: כגון, שונים באמצעים

 ידי על, פוסטרים, פלאיירים, מיילים, בניוזלטר פרסום, לגינה פייסבוק

 .ועוד לתושבים הגינה פעילות את שחושף קהילתי אירוע עריכת
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 השטח של תמונה ולפרסם לשמור ממומלץ ובעיקר, בגינה השוטפת בפעילות התיעוד את לשלב רצוי: תיעוד 

 במבט מורכב מסר להעביר מאפשרות תמונות. ההתקדמות אחר בתמונות ולעקוב, הוקמה שהגינה לפני

 להיזכר מאפשר גם תיעוד. שנים ורבת מתמשכת פעילות את להציג רוצים כשאנחנו חשובות הן ולכן, אחד

 . משותף הווי ולפתח, עברה והקהילה שהגינה בתהליך

 ייחוד, קסם מהן אחת לכל. קהילתיות גינות עשרות פזורות העיר ברחבי: אחרות קהילתיות בגינות ביקור 

 פעילים להכיר, הרעיונות למגוון להיחשף כדי, אחרות קהילתיות בגינות לבקר ורצוי כדאי. אחר ואופי

 . אחרת בגינה שמתקיים קהילתי לאירוע להגיע או, משותף ביקור לארגן אפשר. מידע ולהחליף אחרים

 קהילתית לפעילות נפלאים מרחבים להוות יכולות קהילתיות גינות :הקהילתית בגינה נוספת פעילות שילוב 

( מתמשך או, תקופתי, פעמי חד באופן) לשלב בקלות מאד אפשר. סביבתית -הגננית לפעילות מעבר, מגוונת

 או כשרון השכונה או בגינה מהפעילים למישהו יש אם. בגינה ההתרחשויות את" תעשיר"ש נוספת פעילות

 סרטים להקרין, השכונתי הזמן בנק את לארח אפשר, למשל כך. לעניין במה להוות יכולה הגינה, לתרום רצון

, שבת קבלת, בציבור שירה, בישול חוג, יוגה שיעורי לארח, לילדים סיפור שעת לקיים, הקיץ במהלך בגינה

 !הגבול הם השמיים. ועוד, סשן ם'ג

 

 לוח להכין אפשר, שנתית עבודה תכנית שבנינו אחרי: לגבי תכנית העבודה כללית הצעה

 לתלות מפגש כל לפני אפשר כך. חודשית עבודה תכנית להכין חודש ובכל השנה לכל אירועים

 להיות התושבים לכל מאפשר) הקרוב העבודה ליום התכנית עם פתק הגינה של מודעות בלוח

 (.לגינה תושבים עוד למשוך דרך גם וזו מעודכנים

 (דבש מגרעין בן של תכנית פי על) לחודש נובמבר  חודשית עבודה תכנית של לדוגמא טבלה

 זמן פעילות תאריך
 הכנה

 לפעילות

 שעות
 עבודה
 בגינה

 כלים
 דרושים
 ומאיפה

  חומרים
 ושתילים
 דרושים 

 סיכום הערות מתנדבים
 עבודה יום

 מחסן בניית 4-11
 חורף של גיאופיטים לימוד

 לסכם יאכד      
 , היום בסוף

 כולל כמה 
 אנשים הגיעו

 קהילתית בחלקה שטת הכנת 11-11
 פקעות הטמנת
 קומפוסט על לימוד

 
 

      

 זרעים לשימורערוגה  הכנת 11-11
 זרעים שימור על לימוד

 
 

      

 ירק ערוגת הכנת המשך 22-11
 החורף לקראת בגינה שוטף טיפול לימוד

       

 

 בהצלחה!

   :צוות העבודה של פורום אייט"ק

 אמנדה לינד, מטילדה פרפניאל, אריאלה צוויקלמלטינסקי, דינה 
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