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גינה מזמינה

?למה להקים גינה מזמינה1.

?מהי גינה מזמינה2.

?מה המרכיבים המומלצים לגינה3.

סקר מקדים וסקיצה-תכנון גינה מזמינה4.

חקר בגינה5.



?למה להקים גינה אקולוגית מזמינה. 1

בבית הספר רוצים לקיים למידה חוץ כיתתית  

שתכלול תצפית ומעקב  , משמעותית במדעים וטבע

האפשרות  . צמחי בר ואחרים, אחרי ציפורים פרפרים

לצאת מבית הספר לסיורים מוגבלת בגלל תקציב  

.  וקשיי התארגנות

!  הקמת מתחם טבע בחצר בית הספר –הפתרון 

.גינה אקולוגית מזמינה

גינה אקולוגית מזמינה  

:פיתוח בר קיימא לשימור מגוון מינים ולחינוך-

.  והפיכתה לסביבה מקיימת לטבע, העשרת מגוון המינים בחצר



?מה זו גינה אקולוגית מזמינת ציפורים ובר. 2

גינה אקולוגית מזמינה מטרתה למשוך ולהוות בית גידול ואתר ביקור 

פרפרים ופרוקי רגליים  , ציפורים, צמחי בר: למיגוון מינים טבעיים

.  יצורי מים מתוקים ועוד, קיפודים, נוספים

יוצרים  , משאירים חיפוי של עלים על הקרקע: שיטת הגינון היא אורגנית

.  משתדלים לא להשתמש בחומרי הדברה, קומפוסט ומשתמשים בו

,כל אורגניזם מהבר שמגיע לגינה רצוי ומבורך:הגישה היא

.גם אם הוא נחשב מזיק בגינות רגילות



שנתיים וקיני נמלים-לשמר מיני בר שנמצאים בשטח כגון חד. א

אזור מואר ואזור  , אזור חשוף ואזור סבוך: תצורות מגוונות בשטח. ב

,  שיחים, עצים, מטפסים, צמחיה עשבונית, נמוכה, צמחיה גבוהה, מוצל

פרפרים וחרקים אחרים  , שתספק לציפורים, צמחית בר ותרבות מגוונת. ג

.ומקום מתאים לרביה, מסתור, מזון

שפיריות וכד, קרפדות, קיפודים, פרפרים, זמין לציפוריםמקור מים. ד

שתיה וקינון,מיתקני האכלה. ה

רצוי עם מסתור לתצפית שימוקם כך שכל הגינה , שבילים וספסל ישיבה. ו

.גלויה לפני היושב

?מהם המרכיבים המומלצים לגינה אקולוגית מזמינה. 3



?איך למשוך את בעלי החיים לגינה

דק5.30. כיצד נמשוך ציפורים–סרטון 
http://www.youtube.com/watch?v=RTxPIaZaqc0&list=UUADBaQxll0oziDf_BNA0EUg&index=10&feature=plcp

http://www.youtube.com/watch?v=RTxPIaZaqc0&list=UUADBaQxll0oziDf_BNA0EUg&index=10&feature=plcp


חמניה ננסית:צמחים מושכי אוכלי זרעים



צמחים מושכי צופיות

היביסקוס סיני

דבוקית טקומית הכיף

אלואה עצי

דק פרי



אזדרכת

צמחים מושכי ציפורים אוכלות פירות

פלפלון דמוי אלה: כל משפחת האלתיים

ירקון סועד לנטנה צילם ברוך אלרטלנטנה  

תאנה



הכרוב  ללבניןכובע נזיר פונדקאי 

עפרית הכף  פונדקאית לכחליל האספסת

פונדקאית ללבנין הכסיה-כסיה 

פיגם פונדקאי לזנב סנונית

צמחים פונדקאים–משיכת פרפרים 



לנטנה

פנטס  בודליאה דוידי

חטמית  

רוזמרין

-משיכת פרפרים 

(צוף)צמחי נקטר 



שלחנות האכלה לציפורים  



מתקני רשת להאכלה

דורון להב: צילם

רשת לבוטנים 

לפירות ' רשת לול'

עמיר בלבן: צילם

הנחה להכנת מתקנים במדור הגינה המזמינה
https://www.yardbirds.org.il/inner/43

https://www.yardbirds.org.il/inner/43


פשטידת אצטרובל

שרשרת בוטנים  



מתקני מי סוכר 

לצופיות



-ירגזי 

משיכה לגינה באמצעות  
תיבות קנון

דק6.24מצגת קינון ירגזים של יהודה כץ 

https://www.youtube.com/watch?v=dFBVWRyMDO8

דק6.30מואץ –בנית קן בירגזי -סרטון 

http://www.youtube.com/watch?v=__jBs8nFDsE

https://www.youtube.com/watch?v=dFBVWRyMDO8
http://www.youtube.com/watch?v=__jBs8nFDsE


צולם על ידי דורון להב

–מתקן שתייה ורחצה פשוט 

!צלחת וטפטפת

!חגיגה–מזרקת מים בחצר של עדית אנקורי בכפר ויתקין 

https://youtu.be/i7A8o_mQDws

https://youtu.be/i7A8o_mQDws


הוספת דגי גמבוזיה. נימפיאה-בריכה אקולוגית עם צמח מומלץ 



החי מתחת לאבן

אבנים ובולי עץ  



?איך –הקמת הגינה 



מה  –סקר מקדים . 4

?כבר יש בגינה

משחק דואר סביבה

עלים בעלי צורות לא רגילות10מצאו 

דוגמאות לריחות שונים5מצאו 

סוגים של זרעים5מצאו 

דברים בעלי צבע שונה5מצאו  

עדויות לכך שבעלי חיים נמצאים  5מצאו 

(עלה מכורסם וכד, למשל נוצה)בסביבה 

מיני אבנים5מצאו לפחות 

דברים בעלי חיספוס שונה5מצאו לפחות 

דברים בעלי קושי שונה5מצאו 

עלים בגודל שונה5מצאו 

עדויות לאכילת צמחים על ידי  5מצאו לפחות 

בעלי חיים

פרחים דומים בעלי צבע שונה5מצאו לפחות 



נמלת הקציר

קן של נמלת הקציר במעוף כלולות

?מה כבר יש בחצר וכדאי לשמור עליו

חלזונות



פרחי בר



תכנון הגינה בשרטוט



תקצוב הקמה ותכנון אחזקה

?  מי יתחזק-לתכנן 

?אב בית

גנן שיבקר אחת  

?לשבועיים

המורה  לא

!למדעים



טיוב הקרקע והרכבת מערכת 

השקיה עם קוצב ושעון



הקמת הבריכה האקולוגית



ברנדטצילום חנה . חפירת בריכה





שפיים, הבריכה בגינה המזמינה בחוף השרון



אוקטובר–ספטמבר הקמת שלולית

שלולית בית גידול שמתמלא מים בתחילת החורף ומתייבש בסופו 

הוספת אדמת שלולית יבשה משלולית קיימת 



פריחה של נורית המים ושפע יצורי שלולית–פברואר בשלולית 



נובמבר-זריעת ערוגת צמחי הבר 

צמחי בר



באדיבותו  -טומנים את פקעות ובצלים

זרעים מציון  'של ציון סימנטוב ממשתלת 

ל"בכרם מהר

שתילת צמחים מושכי פרפרים וציפורים 

https://www.yardbirds.org.il/inner/46

https://www.yardbirds.org.il/inner/46


צילמה עיינה דגן. המקום המיועד לגינה ביהס שדות יואב





ס צורים הוד השרון"גיבוי בפינת למידה  ומעקב בה

מדור הגינה המזמינה באתר ציפורי הבר בחצר  https://www.yardbirds.org.il/inner/49

https://www.yardbirds.org.il/inner/49

