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דבר ראש העיר
ט”ו בשבט ,תש”ע
שלום לכם תושבי העיר,
חוברת זו יוצאת לאור בחג ט”ו בשבט ,ראש השנה
לאילנות החג בו אנו מצווים לנטוע עצים.
עקב מצב משק המים הקשה בו אנו נמצאים ,החלטנו
הפעם לחרוג ממנהג הנטיעות ולהוציא חוברת שתעזור
לכם לשמור על גינה ירוקה ,בהתחשב במגבלת הקצאת
המים .בחוברת הושקעה מחשבה הכוללת את כל
האלמנטים הכלולים בגינה :צמחייה ,השקייה וחיפויים.
לפעמים גינה שהוקמה לפני כעשור אינה משמשת
עוד לאותם הצרכים וניתן על ידי שינוי קטן לייעל אותה
לצורכינו העכשוויים .בחוברת תמצאו טיפים והמלצות
שימושיות לטיפול בגינה הביתית.
יחד נצעיד את נס-ציונה כעיר הירוקה בישראל.

ט”ו בשבט שמח,
יוסי שבו
ראש העיר
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גינות ציבוריות חסכוניות במים
כיכר טירת שלום

פינה מוצלת בגן גיבורים

זית  -נבחר כעץ המוביל של הכיכר לצידו
מככבת גפן ,צמחיית הכיסוי מורכבת
מגאורה קיפחת ,רוזמרין בלו גון ,אגפנתוס
וורבנה גזורה .נשתלה לפני כשנה רק עם
צמחייה חסכונית.

קיסוס החורש  -כתחליף למדשאה
במקום מוצל.

כיכר שומר הגבעות

לצמח המוביל נבחר ציקס מופשל לידו
נשתלו שני סוגי צמחי כיסוי:
בכריס הכדורים ופלקטרנתוס שיפתני.
נשתלה במאי .2009

צולם באוקטובר  2009חצי שנה לאחר
השתילה.
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גינות ציבוריות חסכוניות במים
תחנה מרכזית

אפילו נקודה מרכזית וראשית בעיר ניתן לבצע עם צמחייה חסכונית וללא פרחי עונה .בצילום:
עץ הפלומריה בתחילת הפריחה .גם צמחי האגפנתוס החלו לפרוח בצבעי כחול ולבן .עוד
נשתלו :אירוס גרמני ,גרמית משתרעת ודייטס.

כיכר התור

בכיכר התור נעשה שימוש בחיפוי קרקע של גזעי עץ חתוכים לפרוסות ,וביניהן פוזרו חלוקי
נחל .הכיכר תוכננה ללא פרחי עונה .הצמח שמוביל את הכיכר נבחר להיות רואליה בריטון
שאינה זקוקה להשקיה מרובה.
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חיפוי קרקע
חיפוי קרקע הפך בשנים האחרונות לחלק מעיצוב הגינה ,בזכות האפשרויות הרבות
שניתן לעצב עם חומרי החיפוי וליתרונות הנלווים לכך .החיפוי תורם לחיסכון-במים,
באחזקה ,בשימוש ובחומרי הדברה .החיפוי מונע התאדות מים ושומר על רמת לחות
יחסית בקרקע ,מפחית עשבייה הדורשת הדברה ומצמצם שטחי גינון ירוקים.
היום ניתן למצוא מגוון רחב מאד של מוצרים לחיפוי הקרקע:
חומרי חיפוי אורגניים-טבעיים כמו :שבבי עץ ,קומפוסט ,כבול ,שבבי קליפות ,גזע
מקוצץ (לאחר קומפוסטציה) ,קש ,עלים יבשים או חומר אורגני אחר .חומרים אלה
מתפרקים כעבור זמן ומעשירים את הקרקע בחומר אורגני.
חומרי חיפוי אן-אורגניים כמו :טוף ,חלוקי נחל ,שברי טרה-קוטה ויריעות חיפוי מסוג
פלריג (שעליהן שכבת טוף דקה).

חלוקי נחל בשילוב טרה-קוטה

טוף

דשא סינטטי

חצץ

אבני מדרך בשילוב טוף שחור

שבבי עץ
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איך נחסוך במים בהשקיית הגינה

מקורות המים בעולם ובמיוחד בישראל הולכים ומתדלדלים .שנת הבצורת האחרונה
מדגישה את הצורך בחיסכון במים .מחיר המים לשימוש ביתי ולהשקיית הגינות עלה
באופן משמעותי ביותר השנה .להלן מספר עצות לשימוש חסכוני במים:
 .1בחירה נכונה של אדמת הגן :אדמה
נקייה מעשבים ,עשירה בחומר אורגני
ומתאימה לסוג הקרקע המקומי.
 .2שיפור מבנה הקרקע וטיבה על ידי
תוספת קומפוסט.
 .3חיפוי הקרקע  -עדיפות לחומרים
אורגניים המעשירים ומשפרים את
איכות הקרקע ,שומרים על לחות
הקרקע ומצמצמים את בעיית
העשבייה.
 .4בחירת צמחים  -התאמת הצמח
גינה המורכבת
ממדשאה ופרחים עונתיים צורכת
כ 60-מ”ק ל 100-מ”ר בשנה.
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הנכון למיקום הנכון ,הקטנת שטחי
מדשאה ,שתילה של צמחים עונתיים
במיכלים ,כדאי להתייעץ עם מתכננים
מומחים.
 .5תחזוקה נכונה של הגינה :הדברת
עשבים טרם יצירת זרעים ,טיפול
במחלות ובמזיקים ,מעקב אחר תקינות
מערכת ההשקיה.
 .6השקיה מבוקרת שימוש בבקרי
השקיה ולימוד “שפת הגוף” של הצמח.
יש להכיר את הגינה ,אזוריה השונים
ואת הצמחים הגדלים בה.
גינה המתוכננת היטב ,המורכבת
מצמחים פורחים ושיחים צורכת
כ 40-מ”ק ל 100-מ”ר בשנה.

איך נחסוך במים בהשקיית הגינה

חשוב לדעת:
 .1כל עוד סביבת השורשים בעומק של
כ 10-ס”מ רטובה ,אין צורך בהשקיה.
 .2כדאי להשקות בלילה או בשעות
הבוקר המוקדמות :בין .22:00 - 05:00
 .3ניתן לחשב את כמות המים הנדרשת
לדשא ,שיחים ופרחים עונתיים על פי
הטבלה שלהלן וכך לכוון את משך זמן
ההשקיה.

 .4כיצד להשקות
• שימוש בממטרות  -להשקיית
מדשאות.
• שימוש בטיפטוף  -להשקיית שיחים,
צמחים משתרעים ועונתיים.
• שימוש במתזים  -להשקיית צמחי צל
וצמחים טרופיים הדורשים לחות באוויר.

חישוב תצרוכת מים בגינה (ליטרים למ”ר ביום)
קיץ
דשא
5.4

פרחים עונתיים
ירקות וורדים
5

חורף
שיחים

דשא

5.1

5.2

פרחים עונתיים
ירקות וורדים
3

שיחים
1

חישוב מנת המים השבועית
מנת המים = גודל השטח  Xצריכת המים  Xמספר
עפ”י הטבלה ההשקיות
המושקה
להשקיה
בשבוע
(בליטרים)
(בליטרים) (במטרים)
נכתב ע”י טל גליקמן אגרונומית ומתכננת גנים.
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צמחים חסכוניים ומומלצים
הרשימה מחולקת לשתי קבוצות :צמחיית כיסוי ושיחים.
כל קבוצה חולקה לשלוש דרגות נוספות:
 .1צמחים שניתן לגדלם בתוספת  100קו”ב לדונם.
 .2צמחים שניתן לגדלם בתוספת  200קו”ב לדונם.
 .3צמחי כיסוי שתחליף לפרחי עונה.
צמחי כיסוי דרגה ( 1בתוספת  100קו”ב לדונם)

בולבולין שיחי
פורח מהסתיו ועד
החורף מתאים
לשמש ישירה.

מיאופורון
פריחה לבנה,
מתאים לכיסוי
שטח.

סנטולינה
עלווה מכסיפה,
פורח בקיץ
בצהוב.

פלקתרנתוס
שפתני  -עלווה
בשרנית ,פורח
בקיץ ובסתיו.

נציץ
שיח נמוך ,פורח
באביב במבחר
צבעים.

בכריס הכדורים
פריחה לא
משמעותית,
לכיסוי שטח ,מאד
חזק ,יוצר כרית.

פלרגון חריף
העלווה מדיפה
ריח לימון ,פורח
בוורוד.

צמחי כיסוי דרגה ( 2בתוספת  200קו”ב לדונם)

אגפנתוס
פורח בקיץ בצבע
תכלת או לבן.
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אזוביון
פורח בכחול
בסתיו ובקיץ.

אירוס גרמני
פורח באביב
למסלעה.

גאורה קיפחת
נראה כצמח בר
צריך שמש מלאה.

צמחים חסכוניים ומומלצים

גרוולאה זיתנית
פורח בצבע אדום,
בחורף ובאביב.

דייטס
פריחה בצבע לבן,
באביב ובקיץ.

וינקה דגולה
רב-שנתי ,פורח
בצבע תכלת,
מיועד לצל.

חד אבקן אדום
צריך שמש ישירה,
פריחה אביב-
סתיו.

טולבגיה חריפה
פריחה רוב השנה,
בצבע סגול.

מרווה
צמחים עמידים
לקרה ולשרב.

עדעד כנרי
פריחה רוב השנה,
בצבע כחול.

רוזמרין
פריחה רוב השנה
בצבעי תכלת.

צמחי כיסוי כתחליף לפרחי עונה

אוזן דב
צמח כיסוי ,בשלל
צבעים.

גאלרדייה
פורח אביב-סתיו,
צריך שמש מלאה.

גרמית
לכיסוי בשלל
צבעים ,פריחה
בחורף ובאביב.

המרוקליס
פורח בגלים כל
השנה מלבד
החורף.

ורבנה גזורה
פריחה רוב השנה,
בשלל צבעים.

חבלבל מאורטני
לכיסוי ,פריחה
באביב ובקיץ.

לנטנה לילכית
פריחה רוב השנה,
בצבע סגול.

רואליה בריטון
פורח בקיץ ,בצבע
ורוד ,לבן ותכלת.
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צמחים חסכוניים ומומלצים
שיחים דרגה ( 1בתוספת  100קו”ב לדונם)

אוג
צמח חזק מאד,
פריחה מועטה.

אחירותם החורש
פריחה צהובה,
ריחנית באביב.

אלת המסטיק
צמח חזק מאד.

גרוולאה
צמחים חזקים,
רובם באדום
מושכים צופיות.

לקופילום
פורח בקיץ ובסתיו
בצבע סגול.

מיאופורון מחודד
צמח חזק ,פריחה
מועטה.

שיחים דרגה ( 2בתוספת  200קו”ב לדונם)

אבליה
פריחה לבנה,
בקיץ ובסתיו.
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בן-עוזרר
פריחה לבנה,
בחורף ובאביב.

ברבריס
עלים סגולים,
נשיר ,שמש
מלאה.

ברזילי הדור
פורח בסתיו
ובחורף.

צמחים חסכוניים ומומלצים
שיחים דרגה ( 2בתוספת  200קו”ב לדונם)

טקומית
גדר חיה ,פריחה
כתומה או צהובה.

דק-פרי
פריחה רוב השנה.

הדס מצוי
עלים ריחניים,
פריחה לבנה.

חבושית
פירות אדומים
בסתיו ובחורף.

יסמין
פריחה ריחנית,
רוב השנה.

יערה
פריחה ריחנית,
צבע ורוד באביב.

לנטנה ססגונית
פריחה רוב השנה
בצבע אדום
וכתום.

מורן החורש
פורח בחורף
ובאביב בלבן.

מרבה חלב הדסי
פריחה רוב השנה,
בוורוד.

ננדינה
פירות אדומים
בחורף .צמח צל.

סהרון קשה עלים
עלווה מבריקה
ורעננה צמח צל.

עץ השמן
גדר חיה ,חזק
פריחה לבנה.

ערער
עלווה ירוקה
בגוונים שונים.

פיטוספורום
עלווה ירוקה,
פריחה לבנה
מועטה.

רוסליה
פורח בקיץ ובסתיו
בצבע אדום.
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צמחים חסכוניים ומומלצים

קליסטמון
פריחה אדומה
מהסתיו ועד
האביב.

פירקנתה
פירות אדומים
וכתומים בסתיו
ובחורף.

קריסה
ירוק חי כל השנה.

רימון ננסי
פורח באביב
ובקיץ באדום,
פרי קישוטי.

אחזקת הגינה לפי עונות השנה
“השנה מתחילה באמצע ספטמבר”
סתיו
לצידי הדרכים החצב פורח ,שעות האור מתקצרות ובגינה הביתית הוינקות
מראות סימני גסיסה.
מדשאה  -עדיין יש להקפיד על השקיות סדירות .עם ירידת הטמפרטורה
יש לדשן את המדשאה בדשן שחרור איטי כמו “אוסמוקוט” או “מוליטקוט”
ולהכניסה לחורף בריאה .בתקופה זו הדשא נתקף במזיקים רבים ,יש
לעקוב ובמידת הצורך להדביר בקיט מזיקים.
עצים  -בעצים בוגרים יש לבצע גיזום ענפים כבדים ולהפחית משקל ,לפני
בוא הרוחות והגשמים בעצים צעירים אפשר עדיין לבצע גיזום עצים ולחזק
אותם עם סמוכות וקשירה ברצועות ולא בחוטים דקים.
שיחים  -יש לבצע רק קיטומים וגזומי הקצרה קלים בלבד .להימנע מגיזום
מסיבי.
חד שנתיים  -הצמחים שסיימו את פריחתם יש להוציא ולהכין את
הקרקע לחד שנתיים (עונתיים) חורפיים .הטמינו באדמה פקעות ובצלים
וחכו להפתעות( .ניתן לשתול במחזורים של שבועיים וכך נקבל פריחה
ממושכת).
ניקוז  -יש לבדוק ניקוזים בגינה לכיוון מרוחק מהבית ולמנוע מים עומדים.
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אחזקת הגינה לפי עונות השנה

חורף
בתקווה לחורף גשום .יש להפסיק את השקיית הגינה ולטפל במערכת
ההשקיה .לבדוק ממטירים ,לייצב שלוחות טפטוף ולטפל בארגז וראש
המערכת.
מדשאה  -בתקופה זו המדשאה מתמלאת בעשבייה .מומלץ לעשב ידנית,
אך אם מתעצלים ,ניתן לבצע כיסוחים דחופים או להשתמש בהדברה .כדי
לשמור על דשא ירוק ,יש להרים את גובה הכיסוח בחורף.
עצים  -זה הזמן לגזום עצים נשירים שאינם רגישים לקרה .בתקופה זו
נוטעים עצים נשירים וירוקי עד שאינם רגישים לקרה ,בתוספת דישון וזיבול
נדיב.
ורדים  -לאוהבי הורדים שבינינו ,הכינו בורות שתילה ושתלו ורדים חשופי
שורש בתוספת זיבול ודשן בשחרור איטי שוב בנדיבות .לקראת סוף החורף
(ינואר-פברואר) מגיע זמן גיזום הורדים ,יש לגזום גיזום נכון ולא לכסח.
פרחי עונה  -לאוהבי פרחי עונה ,עם תחילת החורף זה הזמן לצאת
לעבודה ולשתול פרחים חורפיים .עקב מצוקת המים ,מומלץ לשתול את
פרחי העונה במיכלים ,עציצים או באדמה בקבוצות קטנות להוספת צבע
לגינה.
אביב
ה”עונה” של הגינה .עם התחממות מזג האוויר יש להחזיר את מערכת
ההשקיה לפעולה  -כמובן לפי הנחיות רשות המים .עונה זו מתאימה
לחידוש הצמחייה בגן ,הקטנת כמות פרחי העונה ברב-שנתיים .מי שלא
מוותר על נקודות הצבע לקראת סופו של האביב ,יש לשתול פרחי עונה
קיציים.
מדשאה  -הדשא יצא מתרדמתו ומתחיל לגדול בקצב נמרץ .ניתן להוריד
בשלבים את גובה הכיסוח .פעילות אוורור ודילול חיונית למדשאה
המשמשת לדריכה רבה ולא רק לצפייה וכמובן  -דישון.
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עצים  -עצים צעירים יש לדשן בדשנים שחרור איטי .לאחר לבלוב העצים
ניתן לבצע גיזומים לפי הצורך .לעצים הגדלים במדשאה יש לבצע ערוגה
מסביבו ולהרחיק את הדשא מהגזע.
שיחים  -ניתן לבצע גיזומי הקצרה ,ענפים יבשים וקיטום.
ורדים  -זו תקופת הלבלוב של הורדים  -דישון יגביר את הצימוח.
קיץ
העונה החמה והקשה לגנן.
מדשאה  -נקווה שהדשא יזכה לקבל מנת מים .את ההשקיה יש לבצע
בשעות הבוקר המוקדמות פעמיים בשבוע .בדשא מוצמא יש להרים את
גובה הכיסוח ולהפחית ברמות הכיסוחים .יש לעקוב אחר מזיקים התוקפים
את המדשאה בתקופה זו ובמידת הצורך להדביר .מומלץ לפזר בחודשים
מאי ואוגוסט מקס גארד ובכך לנטרל מזיקים.
עצים  -תקופה טובה לגזום עצים .הרמת נוף תתקבל בברכה ,ענפים בעלי
משקל עודף נוריד .עצים צעירים נמשיך לעצב .לאוהבי הדקלים זו התקופה
להעתקת ושתילת דקלים.
שיחים  -גדר חיה  -יש להקפיד על גזום סדיר של הגדר .שיחים שסיימו
פריחה יש לגזום כדי להגביר צימוח חדש.
ורדים  -בעיית פטריית הקימחון והחידלון נראית היטב .יש לטפל בתופעה
זו בחומרים הנמצאים בחנויות ולשקול להחליף ורדים אלו בזנים חזקים
יותר.
צמחייה רב שנתית  -יש להשקות באופן סדיר ולדשן .להארכת עונת
הפריחה יש לקטום פרחים שנבלו .ושוב להמתין לגשם הראשון.
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”אם יוותרו בכיסי שתי פרוטות ,אקנה לחם ופרח.
לחם כדי לחיות ופרח כדי שיהיה בשביל מה לחיות”.

