
 

 

 הקמת גינה קהילתית

 מעוניינים להקים גינה קהילתית בהרצליה? הגעתם למקום הנכון.

 גינה קהילתית מוצלחת מורכבת מהון אנושי, תכנון נכון וחשיבה לטווח ארוך. 

 בעיון. אנחנו פה לליווי והנחיה.אנא עברו על השלבים להקמת גינה קהילתית 

 שלבים להקמת גינה קהילתית בהרצליה:

 גינה של הקהילה. -גינה קהילתית כשמה כן היא  .1
קיומה של קבוצת פעילים מגובשת ומחויבת לנושא הכרחית להקמתה של גינה מתפקדת. בשלב 

חמישה בצוות  הראשון, לפחות עשרה פעילים המעוניינים להשתתף בפעילות הגינה ומתוכם לפחות

 המוביל.
 פעילי הצוות המוביל יתחייבו להקדיש פרק זמן שבועי לבניית הקהילה, הקמת הגינה ותפעולה השוטף. 

 פגישות שבועיות לתכנון כלל ההיבטים להקמת הגינה עוד טרם הפנייה לעירייה. 

 פרוטוקולי הפגישות יישמרו ויועברו לעירייה בעת הרלוונטית. 

 

קבוצת הפעילים תסייר בגינות הקיימות בעיר ומחוצה לה, זאת על מנת להיחשף  -להכיר ולהיחשף  .2

 לגינות והפעילויות השונות. 
 .סודן של הגינות הקהילתיותבמקביל, אנו ממליצים לעיין לעומק במדריך 

 

הפעילים יאתרו תא שטח רלוונטי להקמת הגינה הקהילתית. הפעילים יבדקו ייעודו  - שטחבחירת תא  .3

(. כמו כן, יאותרו גופים אופציונליים GISשל השטח המוצע במערכות המידע הגיאוגרפית העירונית )

 לשיתופי פעולה )מתנ"סים, בתי ספר וכו'(
 

 ונה. בין היתר ייבחנו הסעיפים הבאים:הפעילים ייפגשו בשטח הגינה ויפעלו לתכנ -תכנון הגינה  .4

 )'אפיון ערוגות )גודל, צורה, כמות וכו 

 )'אופי הגידולים )תבלינים/ירקות/פירות וכו 

  שילוב ושימור הטבע העירוני 

 פינות ישיבה והתקהלות 

 צל/אור 

 מערכת השקיה 
 

חלוקת תחומי אחריות ותפקידים בקרב הצוות המוביל. רכז קהילתי, רכז חקלאי,  -לכל אחד יש תפקיד  .5

 אחראי רכש וכו' הם חלק מהתפקידים הנדרשים להקמת גינה קהילתית מתפקדת. 
 

 קביעת ימי עבודה שבועיים קבועים ובניית תכנית עבודה. -לוחות זמנים  .6
 

הפעולה המתאים לקהילה שלנו, הגיע הזמן לאחר שלמדנו, חקרנו והחלטנו על כיוון  -יוצאים לדרך  .7

הפעילים יעבירו ליחידה לידי היחידה לאיכות הסביבה דף חתימות הכולל פרטים מלאים  לצאת לדרך.

  של המעוניינים בהקמת הגינה.
 

עם סיום בחינת הקריטריונים וקבלת אישור עקרוני להקמת הגינה הקהילתית, תסייע העירייה בהקמת 

להקמת הגינה. במסגרת הסיוע, תספק העירייה מערכת השקיה, ציוד עבודה והדרכות תשתית מתאימה 

חקלאיות וקהילתיות במידת הצורך. רכזת הגינות הקהילתיות תלווה את הפעילות ותהווה אשת הקשר 

בינכם לגורמים הרלוונטיים במערכת העירונית. הסיוע העירוני יתבצע בהתאם לתכנית העבודה האגפית 

נוספים, תוך שאיפה ללוחות זמנים קצרים. עם זאת, אין העירייה מתחייבת ללוח זמנים להקמת ושיקולים 

 התשתית.
 

 שיהיה בהצלחה!
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