
 

                                                                                         0..2.9.01 

 ,ותושבות תושבים, וחברות חברים שלום

 קהילתית גינה – הפרק על

                     ?                                                                                            זה מה
מעוניינת  משפחהקהילתית היא שטח אדמה גדול אשר מחולק לערוגות משפחתיות, לכל  גינה

בני המשפחה   . שיוצעמבחר תוך מוקצית ערוגה ובה שותלת המשפחה ירקות לפי בחירתה מ
ייעוץ והכוונה יינתנו  ומה שנדרש על פי סוגי הירקות ששתלו. חעישוב, תיחו –מטפלים בגינתם 

במקום בעת השתילה והצוות ייתן יעוץ כנדרש לכל אורך התקופה.                                                       
.                         ₪ 05בעלות השתילים בסך פעמית ב"דמי רצינות" והשתתפות -כל משפחה תחויב חד

ע"י  יעובד  (לכיוון גבעת חביבה אנהיואל וי שללביתם  ממערב)לגינה הקהילתית  המיועד השטח
 סידוריגם  ת. התקנת הערוגות כוללשירשמולערוגות לפי מספר בתי האב  יחולקצוות הגד"ש ו

 קבועה בפיקוח צוות הגד"ש והנוי. השקיה

ליצור פעילות משותפת חווייתית, הן ברמה המשפחתית והן ברמה   -גינה הקהילתיתה מטרת
 לעשיה – קהילתית; לקרב את בני המשפחה, בעיקר הילדים, לעבודת האדמה ולגידול הירקות

                            אשר בצידה גם תוצאות ש"אפשר להביא לשולחן": ירקות אורגניים שגידלנו במו ידינו. 
הנהלת הקהילה  ענתהראיית הפוטנציאל החברתי החיובי שבגינה הקהילתית, נ תוךזו, ומ ברוח

את הקמת הגינה והקצתה לכך תקציב. אהרון, מרכז הגד"ש ועמוס,  שרהלפניית הצוות היוזם, אי
 השטח.מרכז הנוי, לקחו על עצמם את הכנת 

 אחרים:של  ןמילים שנוכל ללמוד מנסיו כמה

ובחורף האחרון  הקהילתית הגינה הקמת את כהנא אורי יזם מאוחד חיים גבעת בקיבוץ

 מטרים 27 של בערוגה שתלה מהן אחת וכל, וחצי דונם בת לחלקה משפחות)!( 27 הגיעו

, פטרוזיליה, ברוקולי, גזר, סלרי, כרובית, כרוב שכלל היצע מתוך שבחרה העונה ירקות את

 החורף ולקראת", איחוד"ב מהשכנים משפחות שתי גם הגיעו הגינה אל.   וחסה ירוק בצל

 .נוספים מצטרפים מצד ביקוש קיים כבר הבא

 עתה ועד, בקיבוץ' שפרירים' המיוחד הספר בבית גם תזונה שמלמד, תזונאי אני במקצועי" 

 מספר", לאת-וחרב חוגלה ובמושבים, האלה בעמק, יהודה בהרי קהילתיים ירקות גני הקמתי

 על גם לומדים בה, ילדים עם עבודה של שיטה פיתחתי בהם והטיפול הירקות דרך. "כהנא

, כרובית אוהבים לא כלל בדרך ילדים. התוצאות על ואחריות אדמה עיבוד וגם התזונה שיפור

 ".בשלה כשהיתה מיד אותה זלל ולא כרובית שגידל ילד ראיתי לא אבל

 ?ביתו ליד לבד לזרוע יכול אחד כשכל, בקיבוץ קהילתית גינה צריך למה

 וחדר הקהילה לטובת, שנה 72 במשך שפעל, ירק גן היה עוד השיתופי בקיבוץ: "כהנא אורי

 באותו, כבודו את להחזיר שהחלטתי עד, בור לשדה והפך הגן חוסל ההפרטה לאחר. האוכל

 פה אין. לעבוד והתחלנו, ושתילים זרעים הבאתי, ערוגה הקציתי משפחה לכל. ממש מקום

                                                                                                         . גדול והכיף   רווח כוונת

 ויש. משפחות עשרות נרשמו אחת שעה ובתוך, היוזמה לגבי המודעות לוח על מודעה תליתי

 ".נוספים מטרים עשרות בכמה השטח להגדלת יביא שאולי מה, הבאה לעונה מצטרפים כבר

                                                                                                                  9./ 
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 נתקלתם בבעיות?

 גם היו. משפחה של הצורך מכפי גדולה היתה הירקות כמות ממילא אבל, מהגן גניבות היו"

 כולם. חסות שלל שנתנה, אחרת למשפחה משלו נתן סלרי הרבה לו שהיה מי - ירקות חילופי

 ".כך על הצטערתי ולא, מנגולד לקחו עצמי לי. בהבנה התקבלו שהסחיבות כך, בעודף יצאו

 

  –וחברות, תושבים ותושבות  חברים

עקבו אחרי  –ההשתתפות בגינה הקהילתית מדברת אל ליבכם ואתם רוצים לקחת בה חלק  אם
הזמן דוחק,  כמה ערוגות להכין. ידע, כדי שצוות הגד"ש בהקדם והירשמוהפרסומים וההרשמה 

 כי הכוונה לשתול את הירקות באוקטובר.

צעות הדוא"ל לאחת כן אפשר להירשם באמ-דף הרשמה תלוי על לוח המודעות שליד המרכול וכמו
 הכתובות הבאות:

arch@maanit.org.il 

 nurita07@gmail.com 

bareket@maanit.org.il 

 מחברי הצוות ולהירשם אצלו.אפשר, כמובן, גם לפנות לכל אחד 

הם: נורית עמיר , ליבנה גפן, אורנה גורן,  היוזם, שילווה את הקמת הגינה ותפעולה הצוותחברי 
 .יוחנן מרגלית, עמוס גרין, רינה ברקת
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