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 עו"ד אביעד מנשה )יו"ר(,  -יו"ר *  : נוכחים
  , ענת פולק,  ד"ר יניב רונן - לקיימות עובדי היחידה* 
 גיל שועה ,מירב פולימר, גלית לנדסהוט -חברי מועצה ונציגי סיעות * 
 .אמנון האן משה בלסנהים, אילן רון, -נציגי ציבור * 
 ניר מסורי,  –משקיפים/מוזמנים * 

  לוינשטייןגליה חנוך רועה, מירה  –* נציגי החברה להגנת הטבע 
              פעילי גינות קהילתיות* 

 
 . בת שבע קופטש, בני רייךאלי הולצמן,  :נעדרו

 
 )הישיבה פתוחה לציבור( הוזמנו:

 
 

 מהלך הדיון:
 ערב טוב.  אביעד מנשה:

ישיבה שהתבטלה בגלל משבר  - 31/3אמורים להיפגש בתאריך היינו 
 מאז גם אירועים רבים של היחידה בוטלו ולא התקיימו.  הקורונה.

 .23/6הישיבה הבאה של הועדה תתקיים ביום 
 

(, אושר 28/1/2020מאז הישיבה האחרונה שלנו  )שהתקיימה בתאריך 
 ,בחצי. מצד אחד תקציב העירייה ובו גם תקציב היחידה לקיימות שגדל

זה נורא משמח ומלמד על האמון של ראש העירייה בעשייה של היחידה. 
משבר הקורונה מציב אותנו בפני סימני שאלה כלכליים לא  ,מצד שני
 פשוטים.

 
 הישיבה היום תיוחד לנושא הגינות הקהילתיות.

 ולשם כך ביקשתי מפעילי הגינות הקהילתיות לכבד אותנו בנוכחותם.
 מירה.  –מצאים אתנו גם נציגות החברה להגנת הטבע בנוסף, נ

 וגם אביגיל ממשרד החקלאות. 
  

יניב רונן יתן סקירה על אופי ד"ר גינות קהילתיות. תכף  4קיימות בעיר 
 אבל לפני כן, אני חייב להגיד מספר דברים: הגינות והנעשה בהן.

ובכל א. היחידה לקיימות מתקצבת את הגינות בכלי עבודה, בהדרכות 
 מיני דברים נוספים מסביב.  

ב. יש לנו אינטרס מובהק להמשיך ולקיים את הגינות בעיר. הן חלק 
מהנוף שלנו, הן חלק מהריאות הירוקות שלנו וכמובן מההווי החברתי 

 שלנו.
ג. יחד עם זאת, אני חושב שאפשר היה לטפל בנושא הגינות בצורה קצת 

 ון. ואני אסביר למה אני מתכו –יותר טובה 
כשאני נכנסתי לתפקיד הבנתי שלא קיימת תכנית עבודה לגינות 

בנוסף, לא היה לי ברור מה  הקהילתיות וביקשתי שתבנה תכנית כזו. 
וביקשתי שיערך סקר צרכים בין פעילי  –הצרכים / הדרישות של הגינות 

הגינות: גם כדי להבין מה הצרכים שלהם ואיך אנחנו יכולים לחזק 
 ניב יציג את תוצאות הסקר. בהמשך י אותם.

שתערך פגישה מסודרת עם נציגי משרד החקלאות בנושא, גם יקשתי ב
 כדי להבין איך אפשר לחזק את הגינות בעיר.

   
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

אני אבקש מכם להתייחס לשאלות ששלחתי לכם לפני כשבוע                             
 סאפ:טבווא

 ? הקהילתית הגינה של תפקידה לדעתך מה. 1
 ?זה תפקיד לממש ניתן כיצד. 2
 ?הגינות פעילי כמות את להגדיל ניתן איך. 3

 ואז אנחנו נפתח לדיון. 
 שיו ליניב רונן את הבמה.אני אתן עכ

 
מציג מצגת בנושא )נספח א( ומציג את הסקר שנערך בקרב פעילי הגינות  :יניב רונן

 )נספח ב(.
מרכז העיר צפוף מאוד, ולא נמצא עד בדרום.  2 -בצפון ו 2גינות,  4יש  

 היום מקום לגינה.
, מיוזמה של תושבים שבאו 2009: הגינה הראשונה, משנת גינת פטאי

לעירייה והציעו שטחים. קיבלו את השטח הסמוך לגן המשחקים פטאי. 
הכשירו את השטח בעבודה רבה. הפעילים הם אנשים יחסית מבוגרים, 

שנים השקיעו מזמנם ומכספם פחות משפחות עם ילדים, במשך ה
והכשירו את עצמם בקורסים שונים. מתבטא במחויבות גבוהה ובתוצרת 

 חקלאית מרשימה, ברמה שבועית.
מה ביוזמת תושבים שפנו לעירייה וביקשו את השטח ק: גינת גן רבקה

ן רבקה מאחורי ביה"ס אלון. גינה מאוד מיוחדת, שילוב של פעילות גב
עם ילדים. הגינה נהנית מהרבה עוברי אורח מהגיל השלישי ומשפחות 

 –בגן, שמתעניינים בנעשה, וחלקם מצטרפים לפעילות. הרבה שת"פים 
עם בי"ס אלון הסמוך ועם קבוצה של חינוך ביתי. בתמונה: סיור ליקוט 

שהתקיים במקום והסתיים בהכנת סלט מצמחי בר. אחד הפעילים 
 עושה שעת סיפור כל יום ג' אחה"צ.

של הגינה הוא חלקת עצי מאכל שנעשתה לפי הקונספט של  חלק נוסף
 "יער מאכל". זאת בנוסף לערוגות התבלינים והירקות.

: סמוכה לבית ההחלמה "שלוה" ברח' מצולות ים, הוקמה גינת שלוה
כאירוע שיא של קורס גינון קהילתי שיזמה היחידה לאיכות הסביבה. 

ושה אירועים קהילתיים עיקר הפעילים הם משפחות עם ילדים. הגינה ע
 מקומיים. גילוי נאות: אני מחזיק שם ערוגה, זה ליד הבית שלי.

: נמצאת ברח' פועלי הרכבת מול ביה"ס בן גוריון. גינת פועלי הרכבת
השטח מאתגר. אפשר לראות בתמונה טראסות שנבנו על ידי הפעילים. 

 "סביון".יש שיתופי פעולה מאוד יפים עם בית הספר בן גוריון, ועם גן 
סביב הגינה קמה קבוצת נשים שנקראת "עושים שכונה ברכבת" ופתחה 

קבוצת פייסבוק בשם זה. הקבוצה עושה פעילויות קהילתיות לשכונה, 
ללא קשר לפעילות החקלאית. אחת מפעילות הגינה גם אחראית על 

 ספסל נתינה שנמצא ליד הגינה.
 .העיריש לנו שאיפה להקים עוד גינה או שתיים ברחבי 

 
 פעילי הגינות )נספח ב(: סקר צרכימציג תוצאות 

מגן רבקה ושלווה, מעט פחות מגן פטאי ומפועלי פעילים ענו הרבה 
  הרכבת.

שליש מעל פעמיים בשבוע. זה  –יש תדירות טובה של ביקורים בגינה 
כמובן מהאנשים שענו לסקר. יש שביעות רצון טובה ממפגשי ההדרכה. 

כני העשרה אנשים ביקשו: התוכן העיקרי הוא ביקשנו לדעת איזה ת
פרחי בר והטמנת פקעות, זריעת גיזום עצי פרי,  צמחי מרפא, לאחר מכן

תכנון נוף מקיים והכשרת קרקע. לפי תכנית העבודה כבר היינו צריכים 
לקיים לפחות סדנה אחת, אבל הקורונה דחתה את כל לוח הזמנים. 

 תכנים בהתאם לרצונות.עכשיו בעזרת המידע נוכל לדייק את ה
בעניין דרך לגייס פעילים: יש רצון גם למבצעי עבודה מיוחדים, וגם 
לפעילויות קבועות. הפעילויות הקבועות תלויות בנכונות של אנשים 

 .ומניסיונםלהתנדב ולתרום מזמנם 
 

 תודה רבה יניב. נעבור עכשיו לשמוע את הנוכחים. אביעד מנשה:



 
 
 

פעילים. יש בעיר פעילות ענפה של הצעירים, וכדאי להכיר הגדלת כמות  ניר מסורי: 
 לצעירים את הגינות הקהילתיות.

 
 יש לנו קודם כל תפקיד חינוכי. הגינה פתוחה לגן הציבורי, ואנשים באים :דנקונה ריבי

גם בסופי השבוע. כיף לשמוע איך הורים מסבירים לילדים איך גדלים   )גן רבקה(
י עיר להרגיש טבע בתוך העיר מבלי לנסוע ירקות. זה דבר נפלא לילד

 רחוק. זה חשוב גם לאנשים מבוגרים. 
שתה טוב, אנשים מחפשים קרוב לבית, ויש מצטרפים חדשים הקורונה ע

 מהתקופה האחרונה, בזכות אנשים שיצאו ליד הבית וגילו את הגינה.
 

 ונשאריםהגינה היא תירוץ לקהילה. אנשים מגיעים כשיש פעילויות  בן עוז אייל
בחודש. פעם שלושה. השאיפה היא לעשות אירוע קהילתי  –לשבועיים  )פועלי הרכבת(:

 . כדי להשאיר את האנשיםרצף פעילויות דרוש 
הגינה היתה במגמה חיובית מאוד, עד ש"פרצה" הקורונה, וגם בזמן 

 הסגר הגינה היתה פינת חמד שאפשרה לאנשים להתאוורר.
בעיקר במתן תכנים כמו סדנאות, קורסים העירייה יכולה לסייע,  

 והשתלמויות, ואז אנשים ירצו להישאר יותר.
 

 התגעגעתי לגבעתיים ולגינות. - בנימה אישית :פולק ענת
בסקר יש הצעות טובות ומקסימות שאנחנו הולכים ליישם. הסקר חשוב 

 מאוד כדי לכוון את המאמצים למה שהתושבים רוצים וצריכים.
 

 חינוך הצעירים חשוב, חשוב מאוד שילוב הגיל השלישי.  מירב פולימר:
ו "אין מספיק פרסום לקיום הגינות כמו שפרסמו את מסיק זיתים וט 

 יש הרבה חגים חקלאיים. וכדאי לנצל זאת.  –בשבט 
 

  .עם חגי ישראל מתכתבתתכנית העבודה של הגינות  -מירב  :מנשה אביעד
 

 חשבון ארנונה,לפרסם אצת הגינות בניתן  .הפרסום חסר :חנוך רועה גליה
 מקום לגינות עם תמונות ועדכוני פעילויות.  –אתר העירייה ב 

 
 שיתוף פעולה עם הגינה לא צלח, מציעה לפעול יחד עם מינהל החינוך.  :לנדסהוט גלית

 
 הורים שמגיעים עם ילדים לא נשאים הרבה זמן  . בגינת פטאי יש גרעין :הורטמן איריס

קבוע של מתנדבים ומזדמנים שמגיעים פה ושם. פעילות עם הקהילה לא   ()גינת פטאי
 מביאה פעילים לאורך זמן. 

 
 נדיר" של זן הם "לא מביאים אנשים, פעילים  פעמיים-דאירועים ח :רביץ שמוליק

 אנשים בעלי פנאי ואנשים שאוהבים לעבוד באדמה.  )גינת פטאי(
ילדים לא תורמים לתוצרת, אבל משפרים את האווירה, ילדים קטנים 

 מאוד נהנים אבל לא מקדמים את העבודה החקלאית. 
 

בינוי צריך לדרוש שטח לגינה  –בתכנית המתאר ובתב"ע ובתכניות פינוי  משה בלסנהיים:
 קהילתית. צריך לעשות מפגש פעילים שנתי וחצי שנתי. 

 עירוניים. לוח אלקטרוני עם מסרים   
 ציוד ישיר אולי דרך הארנונה פעם בשנה לכל התושבים.    
 צריך "לשייך" גינות למוסדות חינוך.    
 צריך "לשייך" גניות לגיל השלישי.    
 להפוך עולמות ולמצוא את הגינה החמישית והשישית.    

 
גינות צריך לחזק את הקיים לפנים שמקיימים גינה  משה, אני סבור ש :מנשה אביעד

 חדשות. 
 

 ההדרכה של החברה להגנת הטבע מאוד חשובה.  :בן נון נעמי
  )גינת שלווה(



 
 
 

 הגינה היא מקום מפגש .   :לוינשטיין מירה
  חשבו שיגיעו עם ההורים.  –יש חשיבות לשילוב ילדים בגינה    

לכל גינה יש האפיונים המיוחדים שלה. צריך לבדוק מה כדאי לחזק בכל 
 . האוכלוסייהגינה לא נכון להכניס לכל גינה את כל סוגי 

 סיכום שלי על הגינות:   
 שלווה: יחסית מעט פעילים. פוטנציאל אדיר, מגיעים כשיש פעילויות.    

נית, המון צל, גנ –ה טכנית בוצה חזקה של פעילים ותיקים, בעירבקה: ק
 צריך גיזום מבוקר לכניסת שמש. 

הרכבת: הרבה צעירים עם ילדים קושי פיזי בגלל המדרון , דגש פועלי 
 גדול על עבודה עם ילדים אין דגש על תוצרת חקלאית. 

פטאי: מקצועית מאוד אוכלוסיה מבוגרת אין חשיבה גדולה לילדים אני  
 לא מגיעה לתת שם הדרכות. 

 
. מה הוא למד / הרווחי מהגינה העברת ידע בין ותשיתוף בין אנשי הגינ :הגיל שוע

 פעילי הגינות. 
 

 אין מספיק פרסום והסברה.  ניר קורן:
 על הגינות.  עתירק אחרי שנתיים בעיר שמי, מניסיונ 
 יש חשיבות.  –תוספת גינות  
 אנשים מחפשים קרוב לבית.  –לעניין הגאוגרפי  

 
 נה: חשיפה לקהילה גם אם אין הצטרפות של פעילים חדשים. תפקיד הגי עירית כהן:

 
 איך הופכים עובדים ושבים לפעילים. רונית בינדר:

צריך להיות ברור . לנסות דרך ועדי כיתות, ספרייה זמנית, שעת סיפור (גן רבקה)
 להורים שהם עובדים עם הילדים. 

 
 מחלקת הצעירים. מחזיק תיק הצעירים מציע שיתוף פעולה עם  סיון גולדברג:

 
 להתייחס לגינה כאל מתנ"ס פתוח.  :חנוך רועה גליה

 לייזום חוגים קבועים למשל צילום בטבע.  
שיתוף פעולה עם בתי ספר להקצות לילדים ערוגה בשעות היום בהרבה  

 מקרים הילדים "גוררים" את ההורים. 
 

 בזמן משבר יש אצלנו פעילים שהתחילו לטפח את הגינה הביתית :דנקונה ריבי
 הקורונה.  )גן רבקה(

 
 שני עדכונים: יניב רונן:

בשכונת פועלי הרכבת מתחילה תכנית גדולה של תכנון כולל, עם  .1
פינוי בינוי. התכנית תפנה הרבה שטחים לצורכי ציבור. אנחנו 

 ביקשנו שיהיה גם שטח לגינה קהילתית.
כולל ספר חדש. התכנון החדש -בגינה קהילתית פטאי מתוכנן בית .2

שטחים ירוקים. אנחנו נפעל לכך שאחד השטחים האלה יוקצה 
 לגינה קהילתית במקום הגינה הקיימת.

 
. שמענו כאן לא מעט רעיונות והצעות חברות וחבריםתודה רבה  יעד מנשה: אב

 שמחייבים אותנו לבחון אותם ולראות כיצד ניתן ליישם אותם. 
  לילה טוב.נתראה בישיבה הבאה שלנו. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 בנושא הגינות הקהילתיות: מצגת 'פח אנס
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 : תוצאות סקר צרכים כפי שענו עליו פעילי הגינות הקהילתיות'נספח ב

 

 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


