
תהליך הקמת גינה קהילתית  
בגן הילדים

דגם לגינה עירונית בגן הילדים המוקמת ומטופחת על ידי 
.  חברי הקהילה ומהווה מקום חשיפה ולמידה על קיימות

דפנה עשת: צילום ועריכה



הקדמה לפעילות בגינה –פתיחת השנה 

:מתן הסבר מקצועי על הנושאים הבאיםהכנת הגינה על ידי הקהילה

.מהי גינה אקולוגית וחשיבותה לאדם ולסביבה

.ממחסור בשטחים פתוחים לחקלאות אורבנית

.הטיפול בגינה ללא רעלים

.יישום חקלאות אורבנית בבית–במבט להמשך 



במהלך הפעילות בגינה יש צורך בליווי  
מקצועי צמוד על מנת להנחות ולתווך  

עבודה נכונה עם האדמה

בהכנת הגינה
מנכשים עשבים

מתחחים את האדמה/מקלטרים

בקומפוסטמעשירים את האדמה 

מסדרים את הערוגות והשבילים



פוגשים חברים
לומדים על המגוון הביולוגי

.וכיצד לטפל בידידות במזיקים

המפגש בגינה מהווה קרקע פורייה  
לפיתוח קשרים חברתיים ותחומי עניין  
משותפים בין חברי הקהילה                 
וזמן איכות בטבע העירוני עם המשפחה



גם בגנים ללא אדמה
!ניתן וצריך להקים גינה

ריקנים משומשים  'שימוש בג
.פותר את הבעיה

שתילה במכלים בשימוש חוזר    
.               בכניסה לגן המחופה כולה בטון

אפילו שעון החורף והטפטוף  
.אינם עומדים בפני קהילה מגויסת



,  הצביעה נעשית בצבע ידידותי לסביבה ולילדים
.אבל ידידותי ועמיד לאורך שנים, הצבע לא זול

איסוף משטחים וצביעתם    
.לשתילה ורטיקלית



צובעים גם ארגזים  
שקיבלנו מהירקן

צינורות חשמל עודפים  , בונים חממה ממשטחים
.וניילון ממיטה חדשה

צובעים פחיות פורמולת תינוקות ומכינים אותן  
.לשתילה על הגדרות



הגננת לומדת מה שותלים ומה זורעים בעונת  
,  פרחי הבר, תנאי הגידול של הירקות, הסתיו

צמחי התבלין ודרכים להגנה טבעית  , הגאופיטים
.על הצמחים

לאחר הכנת הגינה לשתילה הגננת מקבלת  
.הנחייה עם הילדים בשתילה וזריעה



ממשיכים לשתול במגוון מכלים 
בשימוש חוזר בגינת המכלים  

.המחופה בטון



..."  נפשיטך משמלת הבטון והמלט"



תהליך הקמת קירות ירוקים  •
שתילת צמחי         , ממשטחים

.תבלין ופרחים

.צמחי התבלין מייחורים•



"  נדבק בחיידק הגינה"רמי הגנן באשכול הגנים 
.וניגש למלאכה

....השוממים, מעניק חיים לברזל ולבטון הקרים



תהליך הקמת קיר ירוק אכיל 
ם"הששימבקבוקים בשיתוף 

.מהחברה להגנת הטבע



תודות  הקיר הירוק מוכן 
.ונתרמושתרמו , ם"ששי

ירוק אקולוגי אכיל  קיר 
.חוזרמבקבוקים בשימוש 



עלים ירוקים אורגנים מהקיר הירוק  
נכנסים כאורח חיים לתזונת הילדים 

.באשכול הגנים



גדרות הברזל הקרות והשוממות  
ירוקים    הופכות לקירות 

פסולת מגוונים-מחומרי 



גידול ורטיקלי בצינורות בעציצים  
ניצול יעיל של המרחב ושילוב  

פרחים וצמחי תבלין, ירקות



גינת מכלים עירונית 



ו בשבט"שתילת עצי פרי בט



בגנים השכנים צומחות 
מתוך הבטון והברזל 

,       גינות צבעוניות
,     אולם במשך הזמן

,  ללא הדרכה מקצועית
,  תקציב ומערכת השקיה

הצמחים מתייבשים  
.והצבעים דוהים



עם תחילת חופשת הפסח מגיעים לגן רמי הגנן 
,  והורים מכל הגנים להתקנת מערכת השקיה

.לגינת המכלים ולקירות הירוקים, בהתאם להנחיה



הפנינג סוף שנה קהילתי



:הפעילים והמבקרים בגינת הגן הקהילתית
.צוות אשכול הגנים•

.משפחות ילדי אשכול הגנים•

.המשמשות כגרעין הפעילים בגינה, מספר משפחות•

.והמורה שני" מגינים"בית ספר –המועצה הירוקה •

.ב שקד והיועצת שרון רוזנטל"קבוצת תלמידות מחטה•

.קריית חיים, "הנוער העובד והלומד"הקומונרים והמדריכים מקן •

".דגן"ב "קבוצת תלמידים מחטה•

.קסלראנשים בעלי צרכים מיוחדים מבית •

.קשישים מבית גיל הזהב הסמוך•

.מהחברה להגנת הטבעים"השש•

.ל"משלחות מחו•



השותפים לעשייה

.רכז החינוך הסביבתי, ר דן גוטליב"ד–איגוד ערים לאיכות סביבה חיפה •

.מנהלת הקהילה, חןאיזרטיפה –החברה להגנת הטבע קהילת חיפה והסביבה •

.מחוזית לחינוך לקיימותורפרנטיתמפקחת , שולמירחל –משרד החינוך •

.קריית חיים, גן שיבולת, גננת ורכזת הגינה הקהילתית, רחל חזן–משרד החינוך •

.מנחת גינות קהילתיות ומטמיעת קיימות בגנים, דפנה עשת–החברה להגנת הטבע •

.קריית חיים, צבי-אשכול גנים בן, הגנן רמי והגננת מיטל–משרד החינוך •


