
 

 

 

 ת בגינה הקהילתית בגבעת אלוניםפעילות חקלאילתושבי יקנעם לקחת חלק ב 3 קול קורא

היחידה הסביבתית בעירית  גינות קהילתיות, וביניהם, יישוביים במסגרת קול קורא של משרד חקלאות למימון מיזמי חקלאות

 בהקמת גינה קהילתית בשכונת גבעת אלונים בשיתוף מלא של התושבים.  2017יקנעם החלה ביולי 

. ערוגות משפחתיותעבודה בערוגות קהילתיות ובהמשלבת  בגינה הקהילתית מתבצעת כל שבוע פעילות חקלאית משובחת

 החלה הגינה לפעול מאז .התוצרת האורגנית של ירקות הקיץהסבב הראשון של את הגינה להניב מסיימת בימים אלו 

סיור  התבצעו בין השארבעיר. בשטח הגינה בפארק האקולוגי החדש ופתוחים לציבור קהילתיים רועים יאמספר  התקיימו

 ופיטים משטחים מיועדים לבנייה ברחבי העיר.אליקוט מודרך, סדנאות ייחורים וקומפוסטציה והעתקת גי

מעוניינים לקחת חלק בפעילות, וכאלו  יקרים אשר קהילה ומבקשיעבודה בגינה החקלאות, החובבי לכם,  אנו קוראים

  . הזה למלא את פרטיהם בטופס משפחתיתערוגה בהמעוניינים 

 מהות הגינה הינה קהילתית ועל כן יש צורך להגיע ולעבוד בימי המפגש גם על פרויקטים קהילתיים משותפים. .1

על הפעילים להיות ערים לנראות הגינה וערוגתם המשפחתית, לדאוג לטיפוחה  ,בוריהיות והגינה ממוקמת במקום צי .2

 קיון המרחב והאסטטיות שלו.יולשמור על נ

 אקולוגי, ויעמדו לשימושכם למשך שנה.  -הערוגות ישמשו לגינון אורגני .3

 שנה.יחידים המעוניינים בטיפוח ערוגה למשך  \לאחר שנה תערך הרשמה נוספת ובה יבחרו משפחות .4

ליחיד איננה מרמזת על בעלות כלשהי על שטח זה וההקצעה היא זמנית בלבד  \הקצעת שטח ערוגה למשפחה .5

 ונועדה לטיפוח השטח לפעילות חקלאית בלבד. 

                         הזה ירשם בטופסמתבקשים להקחת חלק בפעילות השוטפת ללהצטרף ותושבים המעוניינים 

 .30/9/18עד לתאריך 

 :אישית יחידים לקבלת ערוגה \ אמות מידה לבחירת משפחה

 העיר בלבד. יתושב .1

 .ופעילה קיימת למשפחות ויחידים עם ערוגהעדיפות תינתן  .2

 שהיו בגינה עד כה.ועדיפות תינתן לרשומים פעילים ברשימת התפוצה הקיימת שהשתתפו בפעילויות  .3

 יחידים שלא יקבלו ערוגה בסבב זה יכנסו לרשימת המתנה. \משפחות .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רכזת הגינה הקהילתית ביחידה הסביבתית: ל בטלפוןאו   taliushka@gmail.com לשאלות וברורים ניתן לפנות במייל

 5708716-054 טליה מינסטר

 "יקנעם עילית -גבעת אלונים -גינה קהילתיתק של הגינה "ומוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסב

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9IPs02xQut3nRr8KpMDphXZnhjbSZrwall7NO9b-I8FgBGw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9IPs02xQut3nRr8KpMDphXZnhjbSZrwall7NO9b-I8FgBGw/viewform?usp=sf_link
mailto:taliushka@gmail.comאו
https://www.facebook.com/groups/696890973839376/

