
 תכנון גינה מזמינה

 החווה לחינוך חקלאי 

 ולימודי סביבה הוד השרון

 רוב       בני חדד-בת אל מנשה



 המצב כיום
מתקני  , בריכות נוי: כגון. כיום קיימים בחווה מתקנים שונים למשיכת ציפורים•

פינה עם מסתור  , מתקן למשיכת פרוקי רגליים, מתקני קומפוסט, האכלה

כמו כן קיים מגוון גדול מאוד של צמחייה גם כזו  . לתצפית ציפורים מעל גן הירק

 .המוגדרת כמושכת ציפורים

 

עדיין לא קיימת גינה בה נוכל בקלות יחסית ליצור שינוי וגם לתצפת ולחקור  •

מקום  . בצורה מאורגנת יחד עם התלמידים את השפעת השינויים על הציפורים

בו נוכל לסקור את מגוון הציפורים לפני השינוי ולאחריו ומקום בו נוכל לתצפת  

,  האכלה בזמן אמת ובנוסף, רחצה, על ציפורים בעת שימוש במתקני שתייה

 .בצמחים אותם נשתול

 

 



 מתקני האכלה ושתייה לציפורים וגינות נוי



 מתקני מים וגינות נוי



 .המקום המתוכנן ושיקולים לבחירתו
,  בנוסף. המיקום המתוכנן לגינה הינו מקום בו קיימים כרגע כבר מגוון רב של פרחי בר•

,  המיקום קרוב לגדר החווה. פקאן, ציפור גן עדן, אזדרכת, לטנהקיימים צמחי 

 .של גן הירק ובסמוך לבוסתן ולחממת הירקות לקומפוסטרים

 .קיים שלד מבנה ישן של חממה עליו הציפורים יכולות לעמוד במקום חשוף ולתצפת•

מקום התצפית המתוכנן הוא בישיבה , משום שקיימת חשיבות רבה למסתור הולם•

מקום מוצל ויחסית מוסווה מכיוון שיש גדר מאחור והענפים מעט  , בצילו של עץ הזית

 .מכסים מלמעלה

התצפית הנוצרת הינה רחבה ביותר ופונה לכל שטח גן הירק וכן לשטח בו נשתול  •

 .צמחים ונמקם מתקנים מושכי ציפורים

 (.עם הגב לשמש)כלפי צפון  –המפנה הוא אידאלי לצפייה בציפורים •

 .ניתן להגיע לשטח הגינה דרך שביל צר ונחמד העובר דרך הבוסתן•



 תמונות מהשטח

 פינת הישיבה תמוקם בצל עץ הזית וליד האזדרכת

 פקאן צעיר וציפור גן עדן, לנטנהצמחי , שלד חממה ישנה ותחתיו ולידו פרחי בר

 



 מקומות נוספים לתצפית מנקודת הישיבה

 (מימין)ולשטח הגינה ( משמאל)תצפית לגן הירק 

 מושך פרוקי רגליים כמזון לציפורים קומפוסטר



 תמונות מהשטח
בבוסתן עצים . הבוסתן כשביל מעבר אל הגינה המתוכננת ומהווה גם הוא מקור משיכה לציפורים

 תבליןצמחי , תפוח, ויה'פג, פיטנגו, עצי הדר, מנגו, שזיף :כגון



ספירת ציפורים בשטח טרם  

 הקמת הגינה

 :ציפורים מושכיציפורים שנצפו מבקרים בשטח המיועד בו מתוכנן להוסיף מתקנים וצמחים 1)

 2ירגזי , 2תוכי נזירי , 1צוצלת , 1מאינה , 1עורבני , 2בולבול 

 (:מאותה נקודת תצפית)ציפורים שנצפו בחלקים אחרים בחווה 2)

 2מאינה , 3צופית , 2צוצלת , 7יונה , 3עורב , 11תוכי נזירי , 2 דררה

 :שנצפו מנקודת התצפית בגינת השכןציפורים 3)

 1צוצלת , 2בולבול , 1דרור , 2ירגזי 

  

 . התצפית נערכה בעמידה במקום אחד בו מתוכננים להיות מוקמים הספסלים

 



 מתקנים וצמחים שנוסיף לשטח

 .נמקם מתקן שתיה והאכלה•

 .צופיותמי סוכר להאכלת מתקן •

 סלסלת האכלה•
 אמבטיית שכשוך•

 בריכת מים•

 .אמבטיית חול•

 קומפוסטערמת •

 ספסלים•

 .תיבות קינון•

 .תיבת קינון לתנשמות•

 :נשתול צמחים מושכי ציפורים וצמחים להגדלת המגוון כגון•
לבנדר  )אזוביון דגול , מרווה צחורה, מרווה מרושתת, דק פרי, היביסקוס, שסק
 .תאנה, תורמוס, אלה, אלון, הדס, פיגם, רותם, (דגול

 


