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מבוא :חשיבות ההשקיה בגינה הקהילתית
מערכת ההשקיה היא חלק בלתי נפרד מכל גינה ,והיא הכלי החשוב ביותר שעומד לרשותנו על מנת להבטיח גינה
יפה ,בריאה ופורחת .בשלבים הראשונים של תכנון הגינה והקמתה ,נשלב מחשבה על התקנת מערכת השקיה ,אשר
מותאמות לצרכים של כל צמח וקשובות לו .לכן ,חשוב להכיר את משמעותה ואופן עבודתה של מערכת ההשקיה,
וזאת על מנת לדעת כיצד לתפעל ולתחזק אותה במקרה הצורך ,ובאופן כללי בכדי "להבין" את הגינה שלנו טוב
יותר.
להשקיה מוצלחת ישנו מקום מרכזי בהצלחת כל גינה ,והדבר נכון במיוחד כשמדובר בגינה קהילתית .מכיוון
שבמרבית הגינות הקהילתיות אין פעילות יומיומית ,אלא אחת לשבוע ,נרצה להתאים את ההשקיה לצרכי הגינה,
ולא לימי הפעילות שלנו ,התושבים .אם ברצוננו למנוע אכזבה ועבודה מבוזבזת ,להבטיח את ההצלחה של העשייה
המשותפת ואת ההנאה מפירותיה ,עלינו להשקיע בהבנת הנושא.
המדריך הבא מתמקד בבניית מערכת השקיה המבוססת על השקיה בטפטוף ,משום שאנו מעודדים שיטה זו,
העדיפה על ,למשל ,השקיה בצינור גן .זאת ממספר סיבות :השקיה בצינור גינה מהדקת את הקרקע ,עשויה לגרום
לריקבון בשורשים ,היא לא עקבית ובזבזנית במים .לעומת זאת ,השקיה בטפטוף ,כשמתוכננת כראוי ,היא מידתית,
עקבית ,תורמת לחלחול המים ולהעמקת השורשים והיא חסכונית .ובמילים אחרות ,השקיה בטפטוף היא
מקיימת יותר.
בכתיבת מדריך זה ,שאפנו לספק לכם ,פעילי גינות קהילתיות וחקלאים עירוניים ,מילון מושגים ,שיאפשר לכם
להכיר את חלקיה השונים של מערכת ההשקיה ,להקנות בסיס ידע על אופן פעולת מערכות השקיה ,והסברים כיצד
לתכנן אחת בהתאמה לצרכי הגינה.
קריאה מהנה ועבודה מוצלחת בגינה!
גדי ,אריאלה וצוות הגינות הקהילתיות של פורום אייט"ק -אתרים ירוקים ירושלמים בטיפוח הקהילה
*הערת העורכים :חלק מהתמונות והשרטוטים במדריך זה צולמו ונוצרו על ידי צוות אייט"ק .שאר התמונות אינן
שייכות לנו ,הן נמצאו ברשת ושייכות לבעליהן בלבד .חוברת זו נועדה להעשרה ,ואין לעשות בה שימוש מסחרי.

חלק  :Iהיכרות עם מערכת ההשקיה
לרוב ,איננו מגיעים לגינה הקהילתית בכל יום ויום ,ולכן ישנה חשיבות יתרה להקמת מערכת השקיה מותאמת
לגינה ולצרכים הספציפיים שלה .המטרה העיקרית של מערכת השקיה בגינה הקהילתית ,היא לספק לכל צמח את
המים הנחוצים לו ,כדי לחיות ולשגשג .על ידי תכנות חכם של מערכת ההשקיה אפשר לתכנן גינה קהילתית מגוונת
ועשירה ,המשלבת מיני צמחים שונים .זאת ,משום שמערכת ההשקיה דואגת לכל צמח באופן פרטני ,ובכך מבטיחה
לו חיים טובים וארוכים.
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מערכת ההשקיה אינה מווסתת רק את כמות המים שמגיעה לכל צמח ,אלא גם את
תדירות ההשקיה ,וכך מצמצמת את כמות המים המתבזבזת .פרחים ,ירקות ,עצים,
שיחים ודשא זקוקים לכמויות שונות של מים בתדירות שונה .כמות ההשקיה
מושפעת ממזג האוויר ,תנאי הלחות ,סוג הקרקע ומאפייני אקלים אחרים.
בעזרת מחשב השקיה ,אנו יכולים לתכנן מראש את מועדי ההשקיה ,תדירותה,
וכמויות המים ,מבלי שנצטרך להגיע ,להפעיל את מערכת ההשקיה ולכבות אותה.
האקלים הישראלי מתאפיין בשבעה חודשים ללא גשם ,עם קיץ שחון ומלא חמסינים .התאדות המים מהאדמה
במהלך ה עונה החמה והיבשה ,גורמת לכך שעלינו לתכנן היטב מראש על מנת להבטיח שהגינה תשרוד ותמשיך
ללבלב .מכיוון שמים הם משאב במחסור תמידי באזורנו ,מערכת ההשקיה הממוחשבת מהווה אמצעי חשוב בתכנון
חסכוני ומדויק של השקיה ,מונע השקית יתר המזיקה לצמחים ועוזר להם להיות עמידים יותר למזיקים.
מערכת ההשקיה הינה השלד של הגינה ,ולכן בהקמת גינה חדשה יש להתקין
ראש מערכת ולפרוש צינורות השקיה לפני שתילת הצמחים .לפני שמתחילים,
כדאי לבצע תכנון יסודי של הגינה וסוגי הצמחייה שאנו רוצים לשתול בה .כך
למשל ,אזורים מוצלים יקבלו משטר השקיה שונה מאזורים שמשיים ,ועצים
יקבלו משטר השקיה אחר מירוקות או תבלינים .אפשר ומומלץ להתייעץ
בתהליך התכנון עם גנן או אגרונום ,לקרוא ולראות דוגמאות בגינות קהילתיות
אחרות .את ראש המערכת עצמו יש למקם במקום מוצל ומוגן ככל הניתן ,ואם
אפשר אף בתוך ארון ,כדי למנוע גנבות (ראש מערכת אחד יכול לעלות כ 1000-ש"ח ויותר).
מערכות השקיה מסווגות על פי מספר הברזים אשר הם מכילות .מספר הברזים מציין את משטרי ההשקיה השונים
אותם ניתן לקבוע בגינה .לדוגמא :במרפסת שמשית בעלת אדניות של צמחי נוי ,ניתן להתקין מערכת השקיה בעלת
קו אחד .לעומת זאת ,בגינה המכילה עצים ,ירקות ,אזור של צמחי צל ,תבלינים וחממה יש להתקין מע' השקיה
בעלת  6קווים ,על פי צרכי משטרי ההשקיה השונים בכל אזור.
לפני הקמת מערכת ההשקיה ,יש לערוך תכנון מסודר של המערכת -כולל ראש המערכת ,קו מוביל ושלוחות ,באופן
שיתאים לצרכי הצמחים בגינה .יש להתאים את אביזרי ההשקיה לסוגי הצמחים ופיזורם בשטח ,לסוג הקרקע,
גודל השטח המיועד להשקיה וכמות האור בעונות השנה השונות.
חלקי מערכת ההשקיה הממוחשבת:


מחשב השקיה חכם וקל לתפעול



ברזים חשמליים המופעלים על ידי המחשב



מערכת צינורות המחלקת את המים לאזורי ההשקיה ושומרת על לחץ מים אפקטיבי.



טפטפות להשקיית הצמחייה ,וממטרות/מתזים להשקיית שטחים גדולים .
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ראש המערכת
ראש מערכת ההשקיה משמש כבקר על כל ההשקיה המתבצעת בגינה ,כאשר מחשב ההשקיה משמש כמוח :הוא זה
הנותן את הפקודות של משך ומועד ההשקיה לברזים השונים.
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התמונה מתוך אתר "אפיק רמות" /http://www.afik-ramot.co.il

מבנה מערכת ההשקיה:
 .1צינור הזנה -מקור המים של הגינה.
 .2ברז גן כדורי -אליו ניתן לחבר צינור גן.
 .3ברז כדורי ישר -משמש כברז הראשי של מערכת ההשקיה.
 .4מסנן -תפקידו לסנן חול ,שאריות חלודה שהתנתקה מהצנרת הראשית וכו' ולמונע מאותו לכלוך לסתום את
הטפטפות ,יש להקפיד על ניקוי המסנן פעמיים בעונת ההשקיה ,פעם ראשונה בתחילתה באביב ופעם שניה
באמצע הקיץ.
 .5וסת לחץ -יש צורך בוויסות הלחץ ,כיוון שהלחץ בצינור ההזנה יכול להשתנות .בתת לחץ -לא יהיה מספיק לחץ
שיאפשר פתיחת שסתומי הטפטפות .בעודף לחץ -הטפטפות והמחברים יכולים להתנתק וליצור פיצוצים
במערכת .יש למקם את וסת הלחץ לפני קווי ההשקיה לטפטוף ,אך אחרי קווי ההשקיה לממטרות ,כיוון
שממטרות זקוקות ללחץ גבוה יותר של מים בכדי לעבוד.
 .6מגוף (סולונואיד) -ברז ההשקיה היושב בכל תחילת קו השקיה ומקבל
פקודות מהמחשב .לכל מגוף ישנם קבלי חשמל ( 2-3גידים) אשר
משמשים לתקשורת וקבלת פקודות מהמחשב .לא כל מגוף מתאים לכל
מחשב לכן יש לוודא כי המגוף והמחשב יכולים לתקשר.
לכל סוגי המגופים ישנו ברז קטן ,בעל שלושה מצבים (מוקף באדום
בתמונה):
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מגוף נטפים

מגוף גלקון

א.

 -Openמצב הפותח את הברז באופן קבוע.

ב.

 -Autoמצב אשר הברז מסוגל לקבל פקודות מהמחשב (זהו המצב הקבוע של המגוף).

ג.

 -Closeמצב הסוגר את הברז באופן קבוע.

חשוב לציין כי בכדי שהמסנן ,פורק הלחץ והמגופים יעבדו כראוי יש להתקינם בהתאם לכיוון זרימת המים
במערכת ,לצורך כך מופיע חץ על גוף המסנן ,פורק הלחץ והמגופים המתאר את כיוון הרצוי ,בעת ההתקנה
יש לוודא כי המים זורמים בכיוון החץ .
 .7מחשב ההשקיה
בשוק קיימים מגוון רחב של מחשבי ההשקיה ולכל אחד היתרונות והחסרונות שלו .אחד ההבדלים
המשמעותיים בין המחשבים הינו מקור הכוח שלהם :ישנם מחשבים הזקוקים גם לשקע חשמלי וגם
לבטריה ונקראים  ACומחשבים שזקוקים לבטריה בלבד נקראים  .DCבגינות הקהילתיות נהוג להשתמש
במחשבי  DCכיוון שלרוב אין שקע זמין.
ממשקי המשתמש שונים ממחשב למחשב ,אבל לרוב נוחים לשימוש ולכן נסקור את כול הפעולות
ההכרחיות ,שהמחשבים יודעים לבצע ,כדי לנסות ולהסביר את תפעול מחשב ההשקיה באופן כללי ,ללא
צורך בפירוט על כל דגם ודגם.
כאמור ,מחשב תפקידו לקבוע את משטר ההשקיה ע"י קביעת מועד ומשך ההשקיה של כל קו בנפרד.
ליטר=נפח

מחשב אינו קובע ספיקה (

שעה=זמן

)של המערכת ,אלא זה תפקידן של הטפטפות ,ובהם נעסוק בפרק . III

חלק  :IIבניית ראש מערכת ההשקיה
לכל מי שיחק בלגו בתור ילד יהיה יתרון בבנית המערכת .כלומר ,אין צורך בידע של אינסטלטור או מכונאי ,אלא
רק נדרשת לוגיקה פשוטה והכרה של המחברים הנכונים.
כמה כללי אצבע בבניית מערכת השקיה:
 .1חיבור בין כל שתי מחברים מצריך ליפוף המחבר הזכר בטפלון
בכדי לאטום בצורה הרמטית את החיבור.
 .2מחבר המכיל גומיה (לרוב בחלק הנקבי של המחבר)
אינו מצריך טפלון.
*בכדי שלא יהיו דליפות במערכת אין לשים גם טפלון וגם גומיה או שני
גומיות.

טפלון

זכר

 .3חוק הפשטות :בגלל שישנם המון סוגי מחברים ,וניתן להשתמש במגוון מחברים
לאותה פעולה ,תמיד עדיף להשתמש בכמה שפחות מחברים.
טקסונומיה של מחברים לראש מערכת:
לרוב ,קוטר המחברים של ראש המערכת נקבעים ביחידות של אינץ" ( 2.54ס"מ) ושברים של אינץ .מגוון המחברים
הקיימים הוא אין סופי ,ולכן קוטר המחבר ושימושו הוא שיקבע איזה מחבר נשתמש .בכדי לדעת לסווג את המחבר
דרושים  3פרמטרים:
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נקבה

 .1צורת המחבר
מחבר ישר

מחבר זוו ית

מחבר T

 .2קוטר של כל צד במחבר ( "1 ,"3/4 ,"1/2וכו'),
 .3זכר או נקבה לכל צד

מילון
מחבר מעבר -מחבר אשר כל צד שלו בעל קוטר שונה.
רקורד -מחבר אשר הקצה הנקבי שלו מכיל טבעת אפורה ,המאפשרת הברגה של המחבר ללא צורך בסיבוב החלק
המוברג.
ניפל -מחבר הבנוי משני זכרים.

מופה -מחבר הבנוי משתי נקבות
*ישנם גם מחברי ניפל /מופה מעבר .

בושינג -מחבר מעבר זכר ונקבה
שמות של מחברים לדוגמא:

 "3/4T -נקבה

 -ניפל מעבר "1-"3/4

שמות המחברים בראש המערכת:
 .1מחבר זווית 25מ"מ( " 3/4 -מיועד להתחבר לצינור הזנה)
 .2זקיף פלסטי  50ס"מ "3/4
.3

 Tמגולוון  "3/4נקבה

 .4ברז גן כדורי "3/4
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4

 .5ברז כדורי ישר "3/4

5

 .6מסנן "3/4
.7

6

8
7

9

10

3

Tרקורד כפול "3/4

11
2

 .8וסת לחץ "3/4 bar 2.5
.9

Tרקורד זכר נקבה נקבה "3/4

 .10זווית רקורד "3/4
1

 .11ניפל "3/4
 .12מגוף חשמלי

חיבור המחשב למגופים:
 .1מהמחשב יוצאים זוגות של חוטים ,שחור ואדום ,ממוספרים
כמספר המגופים .ראשית ,יש לחשוף את חוטי החשמל בעזרת קטר או
חושף כבלים

 .2כעת יש לחברם בהתאמה לחוטים היוצאים מהמגופים ,חוט שחור לשחור
ואדום לאדום.
לצורך החיבור ניתן להשתמש במחברים ייעודיים ,אטימים למים או
מחבר שוקולד של חשמלאים או איזולירבנד,

רצוי לא להשאיר את החיבורים חשופים לגשם ולהכניסם לקופסא
אטומה .חשוב שלא יהיה מגע בין אף אחד מהחוטים החשופים.

 .3לאחר חיבור המחשב לכל המגופים יש לחבר את הסוללה/ות( V 9מרובעת) ולמקמה במקום המיועד לכך בתוך
גוף המחשב.

רצוי לקבע את המחשב לקיר או לאחד הברזים ,ולשמור על חוטי החשמל מגולגלים ומסודרים.
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 .4בכדי לוודא שישנה תקשורת בין המחשב לברזים ,יש לפתוח את המחשב ולהגיע לאופציה של פתיחה ידנית.

כעת ניתן פקודה של פתיחה ונמתין כ 20שניות ,אם המגוף פותח את הברז ושומעים זרימת מים
בצינורות ,ניתן לסגור .אם לא -ישנה בעיה בחיבורים ויש לבדוק האם החוטים מחוברים כראוי .יש לחזור על
הפעולה עבור כל הברזים (לפעמים צריך לקבוע משך פתיחה לכל שעון לפני ביצוע בדיקה הידנית ,פרק שלבי
עבודה בתכנות מחשב סעיף  2א)
תכנות המחשב
לרוב ,מחשבי השקיה הינם בעלי  4-6כפתורי הפעלה והם פשוטים לתפעול ,כל עוד מבינים את רציונל תפקודם .לכן
מומלץ לעבור על ההוראות המופיעות כאן ולנסות לתכנת את המחשב שלכם בעצמכם .אין סכנה שהמחשב יהרס
בגלל פקודה לא נכונה ,ולכן לא צריך לחשוש ממנו .אם ברצונכם לדעת את כל הפונקציות שמחשבכם יודע לעשות,
מומלץ להקליד את שם הדגם במנוע חיפוש אינטרנטי ולמצוא את חוברת ההפעלה של המחשב הספציפי שלכם.
קישור המכיל מספר רב של חוברות הפעלה בעברית ,על פי סוגי מחשביםhttp://www.afik-ramot.co.il/page :
לצורך ההדגמה ,המחשב המתואר כאן הינו מדגם submp 1,2,4DC-WP

שלבי העבודה בתכנות מחשב ההשקיה:
 .1קביעת היום והשעה העדכניים
 .2קביעת שלושת הפרמטרים הבאים עבור כל ברז בנפרד:
א .משך השקיה (דקות ,שעות)
ב.

ימי ההפעלה (א,ב,ג,ד,ה,ו,ש)
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ג .שעת הפתיחה ( .)HH.MMכל ברז יכול להפתח עד ארבע פעמים ביום ,ולכן יש להכניס את שעות
הפתיחה עבור כל הפתיחות הרצויות במשך היום.
* בכדי לשמור על לחץ מספק במערכת ,כדאי לקבוע את מועד השקיה של כל מגוף בזמן אחר ,כך שלא תיהיה
חפיפה בזמנים ושני קוים לא יפעלו יחד.
** מומלץ לכוון את שעות פתיחת הברז לשעות הבוקר המוקדמות בכדי לא שהשקות בשעות החמות בהם
ההתאדות גבוה.

חלק  :IIIהרכבת צינורות השקיה
לאחר שמבינים את תפקוד ופעולת ראש המערכת ,המשמש כמוח הגינה -נדבר על צינורות ההשקיה ,המשמשים
כמערכת הדם של הגינה .כמה כללים חשובים להבנה לפני בניית מערכת ההשקיה.
 .1קטרי צינורות ההשקיה נמדדים במילימטר ,בניגוד לראש המערכת שנמדד באינץ'.
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 .2כאשר פורסים צינורות השקיה בגינה ,מתחילים ביציאה מראש המערכת מהקוטר הגדול ביותר .ככול
שמתרחקים מראש המערכת ,ניתן לרדת בקוטר הצינור .זאת ,בכדי לאפשר לחץ אחיד בכל צינורות הגינה.
כלל אצבע :ככל שהצינור עבה יותר ,ניתן להגיע רחוק יותר
מבלי לאבד לחץ בצינור.
 .3כדאי להכיר את מגוון צינורות ההשקיה בכדי לבנות
את המערכת הטובה ביותר לגינה שלכם (מצורף מילון בהמשך).
 .4חוק הפשטות :שימוש בכמה שפחות צינור /מחברים /טפטפות בכדי
להגיע לתוצאה הרצויה .בין היתר ,מסיבה זאת חשוב לתכנן מראש.
 .5כאשר פורסים צינורות השקיה ,תמיד מתחילים מראש המערכת בקצה הגינה.
 .6בשילוב של ראש המערכת וסוג הטפטוף ,ניתן לקבוע את הכמות המים שיקבל כל צמח ,משמע ,ישנם שני
פרמטרים אשר יחד קובעים את משטר ההשקיה :הראשון הוא זמן ההשקיה הנקבע במחשב ,והשני הינו סוג
ליטר

הטפטוף הנקבע על פי ספיקת הטפטפת המותקנת בצינור( 1/2/4/8שעה ).
 .7רוב המחברים מכילים גומיה (זהירות שלא תיפול!) ולכן לא צריך ללפף אותם בטפלון.

טקסונומיה של מחברים לצינורות השקיה :
לרוב ,קוטר צינורות השקיה ומחבריהם נקבעים ביחידות של מילימטר ,גדלי הצינורות הנפוצים בשוק הינם:
 5,7,8,16,20,25,32מ"מ  .בבחירת צינור יש להתחשב ביעוד שלו בגינה -בהתאם לקוטר ולאורך הצינור שנדרש.
לכל צינור יש את המחבר המתאים לו .מגוון המחברים/טפטפות הקיימים הוא אין סופי ולכן בבחירת מחבר יש
להתחשב בצורת המחבר ובקוטר כל יציאה של המחבר.
לדוגמא :מחבר 25-16-25 T
ליטר

בבחירת טפטפת יש להתחשב בספיקה שלה (

שעה

) ובאופן הפיזור של המים (טפטפת/מתז/ממטרה וכו').

סוגי צינורות ושימושיהם:
צינורית  5מ"מ -צינורית דקה שמטרתה להוביל מים בתוך
אדניות או עציצים .המחברים/טפטפות של צינורית זו הינם
בעלי מחבר הברגה פשוט .קל לעבוד עם מחברים אלה
(יותר מאשר  7מ"מ) ,אך הצינורות והטפטפות נוטים להסתם
בקלות.
צינורית  7מ"מ -בעלת אותו שימוש כמו של ה 5-מ"מ,
אך המחברים /טפטפות הם מחברי שן והצינורית פחות נסתמת.
(לסוגי טפטפות ראה/י צינור  16מ"מ בהמשך הדף)
*טיפ של אלופים :בשביל להקל על חיבור המחברים/טפטפות
לצינורית ,ניתן לחמם מעט את קצה הצינור בעזרת מצית /מים חמים.
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צינורית  8מ"מ -נקראות גם "צינוריות לנדליין" ולרוב צבען חום .משמשות לגינת ירק /תבלין קטנה ואדניות .יתרון
גדול בשימוש בצינוריות אלה ,בניגוד לצינוריות  ,7/5הינו שהם מכילות טפטפות איטגרליות בספיקה של 2
ליטר/שעה בתוך הצינור .ישנם מספר סוגי צינוריות לנדליין והשוני ביניהם הינו מרחק בין הטפטפות.
מרחקים נפוצים בין טפטפות :עיוור (ללא טפטוף) 15 ,ס"מ 30 ,ס"מ 50 ,ס"מ.
מחברים לצינורות אלה הינם מחברי שן.
צינור  16מ"מ (לרוב חום) -זהו הצינור הכי נפוץ בגינון ובחקלאות ,כיוון שקוטרו
מספיק גדול כדי להגיע למרחקים ארוכים .בעל טפטפות אינטגרליות של
 1.6ל/ש ,קל לעבודה וניתן לנעוץ בו טפטוף נעץ  .לכן רוב ההשקיה בגינה
צריכה להיות מבוססת על צינור זה.
מחברים לצינור זה הינם מחברי שן .מרחקים נפוצים בין טפטפות :עיוור,
 30ס"מ 50 ,ס"מ 100 ,ס"מ.
ניתן גם להשתמש בצינור עיוור ולנעוץ בו טפטוף .פיתרון זה הינו יותר יקר
ונדרש זמן רב לבניית קו השקיה כזה ,אך מקל על בניית השקיה לגינה
קיימת ,בה מרחקי השתילה אינם שווים.

טפטפות נעץ (משמשות גם כטפטפות קצה של צינורת  7מ"מ):
ישנם מגוון גדול של טפטפות נעץ ,אשר מחולקות על פי הספיקה שלהם.
הנפוצים שבהם הינם  1ל/ש 2 ,ל/ש 4 ,ל/ש 8 ,ל/ש.

* לפני החדרת הטפטפות יש לבצע חור בצינור
בעזרת מחורר יעודי ,היוצר חור של  7מ"מ.

צינור  16דרג  4ומעלה (לרוב שחור) -בעל דופן עבה יותר ,ומשמש להובלת מים בלחצים גבוהים .היתרון הגדול
בצינור זה הוא ,שהוא מחזיק לאורך זמן רב ולא נוטה להתפוצץ .עם זאת ,קשה לעבוד אתו והוא מצריך מחברי
הברגה ,ולא מחברי שן.
צינורות  20/25/32מ"מ (דרג  4ומעלה) -צינורות המשמשים כצינורות הובלה של מים ,אשר מזינים את צינורות
ההשקיה ,או את ראש המערכת ועומדים בלחצים גבוהים .המחברים שלהם הינם מחברי הברגה .כפי שנאמר ,ישנם
מגוון רחב של מחברים ,כולל מחברי מעבר ,אשר מאפשרים חיבור צינורות בעלי קטרים שונים ומחברי מעבר בין
ראש המערכת לבין צינורות ההשקיה.
לדוגמא -מחבר ישר  20 -"3/4מ"מ זכר המשמש
חיבור המגוף לצינור בקוטר  20מ"מ.
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חלק  :IVכמויות השקיה -על פי עונות ,סוג קרקע וסוג צמחיה
תכנון מערכת השקיה הוא בסיס להשקיה נכונה ,ומהווה גורם חשוב בהצלחת הגינה הקהילתית .בנוסף ,הוא עוזר
לווסת ולהתאים את צריכת המים לעונה ולצרכי הגינה ,ומאפשר שימוש מושכל יותר במים .אם ברצוננו ליהנות
מתוצאות העבודה ,ולקבל גינה פורחת ובריאה ,עלינו להתאים לכל צמח כמות מים מתאימה ,בתדירות מתאימה
ובאמצעים המתאימים .לדוגמא :צמח שרק שתלנו ,זקוק להשקיה מועטה ,בתדירות גבוהה יותר .לעומתו ,עץ
ותיק ,שלו מערכת שורשים מבוססת ועמוקה ,יכול לקבל השקיה במרווחי זמן גדולים.
כדי ללמוד עוד על פריסת מערכת השקיה ,מוזמנים לקרוא בחוברת "גידול ירקות בגינה הקהילתית והביתית" של
פורום אייט"ק( 2013 ,ניתן גם לשלוח מייל לכתובת  kehilat.ginot.jlm@gmail.comונשלח לכם בקובץ .)PDF
ערוגה לגידול ירקות לדוגמה:

טבלאות צריכת המים בגינה:
לפני ההתבוננות בטבלאות ,צריך להבין שלכל גינה ישנם התנאים שלה ,ואין זה נכון לקבוע את משטר ההשקיה אך
ורק על פי המלצות אלה .צריך להיות קשובים לצמחים ,ולראות איך הם מגיבים לשינויים במשטר ההשקיה .חשוב
לציין שצמחים לא אוהבים שינויים חדים במשטר ההשקיה וניתן להרגילם לכמות קטנות יותר של מים (אפילו
קטנות מאלה שמופיעות בטבלה) ,אך יש לעשות זאת בהדרגה.
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*הטבלאות מתוך :משרד החקלאות ,שירות ההדרכה והמקצוע ,יצחק הל-אור ,ישראל גלון.

בכדי לחשב את כמות המים שניתנת לצמח בודד ,ניתן לספור את מספר הטפטפות שיש סביבו ,להכפיל בספיקה
שלהם ובזמן ההשקיה שהם מקבלים .לדוגמא :לעץ לימון ישנם  4טפטפות של  2ליטר לשעה סביבו ,ומחשב
ההשקיה פותח את הקו הזה ל 30 -דקות ביום .נחשב:
 4טפטפות  2 xליטר שעה  0.5 xשעה =  4ליטר ליום
ניתן גם לחשב את ההשקיה הכוללת לגינה ,לדוגמא :בגינה ביתית ,באדמה קלה במישור החוף ,ישנו שטח דשא בן
 100מ"ר ,פרחים בשטח של  25מ"ר וצמחי כיסוי ושיחים בשטח כולל של  50מ"ר.
בהשקיית קיץ נשקה דשא אחת לשבוע בכמות של:
 2450ליטר = ( 7ימים) ( 100 Xמ"ר ) ( 3.5 Xליטר למ"ר ליום)
לפרחים שיושקו כל  4ימים נקציב:
 500ליטרים = ( 4ימים) ( 25 Xמ"ר) ( 5.0 Xליטר למ"ר ליום)
ולשיחים שיושקו כל  20ימים ניתן:
 1500ליטרים = ( 20ימים) ( 50 Xמ"ר) ( 1.5 Xליטר למ"ר ליום)
אם נחבר את הסכומים נקבל את כמות ההשקיה הכוללת של הגינה.
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כלי לחישוב צריכת מים כוללת של הגינה הקהילתית
מלאו את המשבצות הריקות כדי לחשב את צריכת המים של הגינה שלכם
-

אזור בארץ (רצועת החוף /מישור החוף והשפלה /אזור ההר /הנגב והעמקים החמים /הערבה ואילת):

-

עונת השנה (קיץ /סתיו ואביב .בחורף כמעט ולא צריך השקיה):

-

סוג צמחיה בגינה במטר רבוע:
דשא ועצי פרי ____ :מ"ר

פרחים עונתיים וירקות ___ :מ"ר

שיחים ועצי נוי ____ :מ"ר

על פי הנתונים שמילאתם ,מצאו את כמות המים היומית עבור כל אחד מהמשבצות (טבלה :)1
דשא ועצי פרי:

ליטר
מ"ר×יום

ליטר
מ"ר×יום

פרחים עונתיים וירקות:

שיחים ועצי נוי:

ליטר
מ"ר×יום

כעת ,ניתן לחשב את הצריכה החודשית הכוללת של הגינה הקהילתית:
דשא ועצי פרי:
ליטר = ( 30ימים) X

ליטר
מ"ר×יום

(מ"ר ) X

פרחים עונתיים וירקות:
ליטר = ( 30ימים) X

ליטר

(מ"ר ) X

מ"ר×יום

ולשיחים ועצי נוי:
ליטר = ( 30ימים) X

ליטר
מ"ר×יום

(מ"ר ) X

כעת ניתן לסכום את שלושת התוצאות ןלקבל את הצריכה החודשית בליטרים:

בכדי להמיר את התוצאה לקוב ,ניתן לחלק את התוצאה ב:1000

בכדי לדעת את המחיר של כמות המים המושקעת בגינה כל חודש ,יש להכפיל את מספר הקובים במחיר ( 8שקלים
לקוב לערך ,אפשר להתעדכן באתרים של תאגידי המים השונים)
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שיטות לצמצום צריכת מים:
 .1שיפור הקרקע ע"י הוספת קומפוסט ,אשר משפר את תאחיזת המים ומעניק חומרי הזנה לצמחים .את
הקומפוסט יש להצניע בתוך האדמה.
 .2עיבוד ,קילטור ותיחוח הקרקע יעלה את תאחיזת המים ואת פוריות ,ובריאות האדמה.
 .3שתילת צמחים במרווחים נכונים (אם לא יודעים ,פשוט לבדוק באינטרנט).
 .4חיפוי הקרקע ברסק עץ ,או בחומרים אחרים ,מקטין את אידוי המים מהקרקע ,מספק מקום ומקלט טוב
לחרקים ומיקואורגנזמים רצויים בגינה .חיפוי גם מונע הידוק של האדמה ע"י גשם ,מספק דשן בשיחרור
איטי לצמחים (ועד מספר רב של יתרונות).
 .5ניקוש עשבייה לא רצויה ,אשר שותה לצמחים הרצויים את המים.
 .6בחירת צמחים המתאימים לאקלים הישראלי (מצורף קישור לרשימת צמחים חסכוניים במים)
תחזוקה:
 .1אחת לחודש צריך לעבור על צינורות ההשקיה ולראות (בעיקר לשמוע) אם ישנם פיצוצים.
 .2פעמיים בעונת השקיה יש לנקות את המסנן שיושב בראש המערכת (לא לשכוח! יש לסגור את הברז הראשי
של המערכת ,לפני פתיחת המסנן).
 .3אחת לשנה צריך להחליף סוללה למחשב ,רצוי בתחילת עונת ההשקיה.
 .4בכל עונה ,יש להתאים את משטר ההשקיה לדרישות הצמחים ולדאוג לכבות את מחשב ההשקיה (ניתן
לסגור את הברז הראשי של ראש המערכת ) בתקופות גשומות.
 .5אם ישנם אזורים של צמחים עונתיים ועדין לא שתולים דאגו
שיהיה ניתן לסגור את הברז לאותו אזור ,ניתן להשתמש בברז
 16מ"מ היושב על הקו השקיה.

קישורים מומלצים:


רשימת צמחים חסכני מים לגינה ביתית ,משרד החקלאות-
http://www.moag.gov.il/agri/subject/zmahim_jishoney_maim_2008/500_machim_chaschanim.htm



אתר צמח השדה -גינון בצמחי בר חסכוני במים –
/http://www.ginnun.com



אתר נקודה ירוקה גן אקולוגי חסכני במים ניר עוז-
/http://eco-garden.co.il



מחשבון השקיה לגינה הביתית ,רשות המים.
http://www.water.gov.il/Hebrew/Water-saving/Pages/Garden.aspx



גינון חסכוני במים ,פורטל גינון ,גן ונוף
http://www.ganvnof.co.il/?CategoryID=293
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