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קהילה חושבת סביבה: גינה קהילתית ושימור שטחים 
 

קהלת רבה, ז 
לעבדה ולשמרה" (בראשית ב',  עדן  בגן  ויניחהו  האדם  את  אלוקים  "ויקח ה' 

 .(15
"בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני 
גן עדן, ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן, וכל מה שבראתי בשבילך 
בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי , שאם תקלקל אין מי שיתקן 

אחריך"  

או  מתייחסת  היא  האם  היא נמצאת?  בה  לסביבה  מודעת  שלנו  הקהילה  האם 

שנעשים  הסביבתיים  למאבקים  מודעת  היא  האם  היא נבנתה?  בו  לנוף  מחוברת 

באזורה? האם היא מחוברת לגינות קהילתיות שנמצאות לידה?

גינה קהילתית
" מנין שישיבת כרכים קשה? שהכל מתישבין שם ודוחקים ומקרבים הבתים זו 

ואחריתן  לבתים  סמוכים  ופרדסים  גינות  עשו  בעיר  אבל  שום אוויר.  ואין  לזו 

יפה" רש"י   

צורך  ומתוך  ידי הקהילה,  על  בתוך הקהילה,  המוקמת  גינה  היא  קהילתית  גינה 

פנימי שלה. גינות קהילתיות ענות על צרכים שונים ומגוונים: מקום מפגש קהילתי 

בגילאים  אנשים  בו  מפגש  מקום  היא  קהילתית  גינה  לחיזוק הקהילה.  ואמצעי 

שונים ורקעים שונים יכולים להכיר את שכניהם, להתיידד אתם ולעבוד יחד. הגינה 

בגינות  נוסף  ערך  הקהילתי ביישוב.   המרקם  לחיזוק  אמצעי  היא  הקהילתית 

הקהילתיות הוא קידום איכות סביבה ושיפור האקולוגיה העירונית. בקהילות של 

טרי  עצמי  למזון  מקור  להיות  יכולות  קהילתיות  גינות  חסרי אמצעים,  תושבים 

מאפשרות  הגינות  הקהילה העירונית.  של  התזונתי  הביטחון  את  ולחזק  ואורגני 

הגינון  של קומפוסט.  ולצריכה  להכנה  מקום  בגננות פרמקלצ'ר,  והתנסות  לימוד 

הקהילתי יכול לסייע בהתמודדות עם שתי מגמות של ניכור: האחת - ניכור כלפי 

כי  מצאו  מחקרים  מקורות המזון.  כלפי  וזרות  ניכור  והשנייה -  אנשים אחרים, 

קהילות פעילות חוות כמות נמוכה יותר של פשיעה ושל ונדליזם. 

האם יש לכם גינה קהילתית בסביבת הקהילה? 

http://he.wikipedia.org/wiki/%25d7%25a7%25d7%2594%25d7%2599%25d7%259c%25d7%2594
http://he.wikipedia.org/wiki/%25d7%2590%25d7%2599%25d7%259b%25d7%2595%25d7%25aa_%25d7%25a1%25d7%2591%25d7%2599%25d7%2591%25d7%2594
http://he.wikipedia.org/wiki/%25d7%2590%25d7%25a7%25d7%2595%25d7%259c%25d7%2595%25d7%2592%25d7%2599%25d7%2594
http://he.wikipedia.org/wiki/%25d7%259e%25d7%2596%25d7%2595%25d7%259f_%25d7%2590%25d7%2595%25d7%25a8%25d7%2592%25d7%25a0%25d7%2599
http://he.wikipedia.org/wiki/%25d7%2591%25d7%2599%25d7%2598%25d7%2597%25d7%2595%25d7%259f_%25d7%25aa%25d7%2596%25d7%2595%25d7%25a0%25d7%25aa%25d7%2599
http://he.wikipedia.org/wiki/%25d7%25a4%25d7%25a8%25d7%259e%25d7%25a7%25d7%259c%25d7%25a6'%25d7%25a8
http://he.wikipedia.org/wiki/%25d7%25a7%25d7%2595%25d7%259e%25d7%25a4%25d7%2595%25d7%25a1%25d7%2598
http://he.wikipedia.org/wiki/%25d7%25a0%25d7%2599%25d7%259b%25d7%2595%25d7%25a8
http://he.wikipedia.org/wiki/%25d7%25a4%25d7%25a9%25d7%2599%25d7%25a2%25d7%2594
http://he.wikipedia.org/wiki/%25d7%2595%25d7%25a0%25d7%2593%25d7%259c%25d7%2599%25d7%2596%25d7%259d
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אל הגינה הקהילתית ניתן לחבור ברמות שונות. בערים רבות כבר פועלות גינות 

לפעילות  פעמי  חד  או  קבוע  באופן  שיגיעו  למתנדבים  משוועת  והן  קהילתיות 

של  באתר  קהילתיות  גינות  של  רשימה  למצוא  ניתן  או קהילתית.  משפחתית 

החברה להגנת הטבע ובאתר הזה:
/http://israel-gardens.blogspot.co.il

 

קהילתית  לפעילות  בסיס  שתהווה  חדשה  קהילתית  גינה  כקהילה  להקים  ניתן 

למצוא  ניתן  קהילתית  גינה  להקמת  וטיפים  הצעות  לקרקע ולאדמה.  שמחוברת 

/: http://www.teva.org.ilבאתר של החברה להגנת הטבע

שימור שטחים ירוקים באזור שלי:
האם הקהילה שלנו מודעת למה נעשה לטבע שסביבה ? האם היא פועלת לשימורו 

וטיפוחו?  בתחילת המאה ה20 טו בשבט אומץ על ידי החברה להגנת הטבע כיום 

וכקהילה  אחר  סביבתי  לארגון  או  אליה  לחבור  נוכל  בשבט  בטו  איכות הסביבה, 

לחבור למאבק ירוק.
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