
כל אחד יכול–



מי 
?אנחנו



?על מה נדבר היום

?בשביל מה לגדל צמחים בבית•
?במיכליםמה אפשר לגדל •
גידול ירקות ותבלינים בבית ובחצר•
המצוות התלויות בארץ הנוגעות למעשה•
ריבוי צמחים? איך אפשר להשיג צמחים בלי לקנות במשתלה•
?איך מטפלים נכון בצמחים•
רעיונות לפעילות עם הילדים•



?מה זה



?למה זה טוב–לגדל צמחים 
תועלת חינוכית•

שותפות ליצירה המופלאה של הבריאה–הנאה וסיפוק •
דחיית סיפוקים•
מי שטרח בערב שבת-חשיבות העמל •
תעסוקה חיובית בשעות הפנאי•
גיבוש קבוצתי•
עבודת כפיים מסייעת לריכוז בלימוד•
צמחים, ח"בע, אנשים–דאגה לאחרים •
טיפוח המראה החיצוני של השכונה•
שיפור איכות האוויר בבית ובשכונה•
חינוך לתזונה נכונה ואורח חיים בריא•
מאמין בחי עולמים  ", הרגשת הפלא שבבריאה, אמונה•

"וזורע
,  חרקים במזון, המצוות התלויות בארץ: תחומי ידע תורני•

הלכות שבת

תועלת טיפולית
האדם מפסיק לראות את נגעי עצמו •

וסופג את השלמות וההרמוניה שבבריאה
תהליך של צמיחה•
...זה נורמלי–חילופי עונות •
...(צריך לדאוג לזה)חוויה של הצלחה •
הגינה מקבלת את כולם בלי שיפוטיות•
מחזקת את –" מקצועית"הרגשה •

הביטחון העצמי



?מה צמח צריך בשביל לגדול

שמש•
מים•
אוויר•
קרקע•
חומרי הזנה•
מזג אוויר מתאים\עונה •



במיכליםגידול 





?מאשר באדמהבמיכליםמה שונה 

האדמה לא בטוח עמוקה•
ניקוז המים•
?למיכליםאיזו אדמה מתאימה •



•





















גידול ירקות ותבלינים

?למה ירקות•
?כמה שמש•
?מה עומק האדמה הדרוש•
:כללי זריעה ושתילה•

עומק הזריעה•
עומק השתילה•
השקיה מוקדמת•



:ירקות קיץ
,  משך גידולם במהלך הקיץ)

(נשתלים בתחילתו

ירקות שאוכלים את הפרי שלהם  •
,  חוץ מתות)או את הזרע שלהם 

(אפונה, שעורה, חיטה
, בטטה: יוצאי דופן שגדלים בקיץ•

כורכום, ר'ינג'ג
גזר וצנון אפשר לגדל כל השנה•

:ירקות חורף
,  משך גידולם במהלך החורף)

(נשתלים בתחילתו

ירקות פרח\ירקות עלים •
ר  'ינג'ג, חוץ מבטטה)ירקות שורש •

(וכורכום
, חיטה ושעורה, תות: יוצאי דופן•

אפונה

?איזו עונה הכי שווה•
...חודשים קשים לגידול בחוץ–שיא הקיץ ושיא החורף •



איך אפשר  
לגדל   

ירקות בלי  
ללכת 

?למשתלה



...עוד כמה אטרקציות בגינה



כלאיים
:מצוות שונות6-כלאיים הוא שם כללי ל

י"נוהג רק בא–כלאי זרעים 1.

כלאי הכרם 2.

הרכבת אילנות 3.

ח יחדיו"לחרוש בשני מיני בע4.

מינובשאינוהרבעת מין 5.

שעטנז6.



דוגמא למרחקים המותרים





?מה זה אומר בפועל
.מרחקים שונים בהתאם לגודל השדה•
גם אם , מה שחשוב זה מה היה בהתחלה ולא מה קרה בסוף•

.הצמח התפשט
מינים בשישה 4-אין לשתול יותר מ, במרווחים הדרושיםגם •

(.נראה כערבוביה)טפחים 
.דלעת, קטנית, גפן: יוצאי דופן במרווחים•



כלאיים בעצים ובצמחי נוי

שהם חמורים  , ללא ידיעת הלכות כלאי הכרם, אין לשתול גפן בגינה בחצר•
.עם רב שבקיא בהלכות אלו\דורש התייעצות עם המדריכה . ומסובכים יותר

.אין בהם דין כלאיים כמו בירקות. אין צורך בשום הרחקה, לגבי שאר עצי הפרי•
אין כלאיים בצמחי נוי•
.אף על פי כן נרחיק מסיבות חקלאיות•



?אז למה העציץ שלי לא מצליח

רוב צמחי הבית מתים מעודף •
השקיה

צל\חוסר התאמה שמש•
דישון•
חוסר התאמה לעונות השנה•
, יש צמחים שמחכים לעונה הטובה•

...אבל אנחנו לא מחכים



ריבוי צמחי נוי מייחורים

סוגים שונים של ייחורים•
?איך זה עובד•
?שמש או צל•

פוטוס, ירקה, יהודי נודד: צל מלא או חלקי•
רוב הצמחים יסתדרו עם זה: חצי שמש חצי צל•
גרמית, אפטניה, פלקטרנטוס: שמש מלאה•
לעקוב ולראות אם הצמח נראה טוב: תמיד כדאי•



שלבי הטיפול בעציץ

עד שיצאו מים למטה–השקיה מוקדמת •
שתילה  •
מבחן האצבע–השקיה שגרתית לשמירה על הלחות •
עישוב ודילול•
לא חובה–חיפוי •
פעמיים בשנה–דישון •
\קומפוסטפעם בשנה להפוך קצת את האדמה ולשים –שיפור מבנה קרקע •

עלים יבשים



רעיונות להפעלה עם הילדים

בבקבוק–שלבי הנביטה של הזרע •
אימוץ החצר של הבניין•
ירקות בחלון של הילדים\ייחורים •
מקוריים לגידול  מיכליםאיסוף •

צמחים בחצר
איסוף זרעי בר בעונה המתאימה•
של זרעי בר או נוי  " קובבות"•
"פתיל"עציץ •


