
השלכות טיפוליות ומעשיות
לקראת שנת השמיטה  

,כיצד נערכים לשנת שמיטה
מהי המהות של שנת שמיטה

ואיזה פעילויות ניתן לקיים בשנת שמיטה

"אדם צומח"עמותת 
הועדה להעשרה מקצועית



,  שנת השמיטה הבאה עלינו לטובה"
מחייבת אותנו להיערכות מקצועית כבר  

"   השנה
גלוןישראל 

בתשתיות הכשרת  : שנת השמיטה פותחת לנו חלון הזדמנויות להשקיע לטווח הארוך
בתשתיות הגנניות בגינה ופתרונות מעשיים לשנת השמיטה בהתאם לגישה  , הצוות

נציין כי הגינון הטיפולי מקל על . מאיתנוהמקובלת על מקום העבודה של כל אחד 
לכן גבולות ההקפדה שייקבעו יהיו  . ההקפדה מסיבות הערך הטיפולי של עבודתנו

.מקובלים במקום עצמו



ערכים עקרונות ומושגים העולים ממצוות  , מהות שנת השמיטה
הטיפוליתומאיסורים ומה משמעותם 

:מה מותר ומה אסור בשנת השמיטה-
מותר-מה שמשמר ומקיים את הצומח  מונע נזק 

מדגיש עיקר וטפל  .  אסור–שמגביר תוצרת רווח , ומה שמשפר
,  הטרמהתשתיות ושינויים כבר עכשיו  יש בזה היבטים ביצועיים אך גם היבטים של -

כי פעולות האסורות בשמיטה מזמינות  . הכנה לשינויים  נדבך להתמודדות עם השינויים

אותנו לתכנן ולבצע פעולות גנניות

. חדשות ואולי גם הסביבה תהייה אחרת, פעילויות אחרות, הערכות שינויים-

החלטות מקומיות על רמת ההקפדה-
תיחוח  : ייעשו יותר מאשר ברגיל, ביצוע עבודות מחזקות ומעצימות כדי למנוע חסר-

שעל גבולותיהם יחליטו  , והחדרת אויר ודישון להעשרת המזון בשל האיסורים השונים

.בכל מקום



הצעות לפתרונות לגידול  
במצעים מנותקים
לקראת ובמהלך
שנת שמיטה

חביתותים
גינה אנכית וקיר ירוק

הידרופוניקה  וגידול במים
-ללא עדירה NO DIG

עציצי פתיל
ועוד רעיונות



חביתותים

• חביתותיםסרטון הדגמה לבניית 

https://naturetech.co.il/gardening/%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%96%D7%90%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%9A-%D7%97%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9C-%D7%90%D7%A0%D7%9B%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A2%D7%9C-55-%D7%A6/


גינון אנכי מנותק



עמודי טוביה
מצנרת

מתקן
שקיות





שקי שתילה

https://abeautifulmess.com/fabric-planter-diy/

https://www.cutoutandkeep.net/projects/hanging-plant-pouches

https://abeautifulmess.com/fabric-planter-diy/
https://www.cutoutandkeep.net/projects/hanging-plant-pouches




בגינה  את השארת האדמה כולל ’ ללא עדירהגינה’הגישת מאחורי הרעיון שעומד 
בגינה  אם יש :שימו לב.ויצירת שכבות של חומרים אורגניים מעליה, שהיאכפי 

ללא  גינה’הגישה נוחים משום שאסור לדרוך על חשוב שיהיו שבילי , גידולערוגות 
.הקמתהלאחר ’ עדירה

גננים רבים שדגלו בשיטת גידול זו הוכיחו שאפשרי בהחלט  , 70-מאז שנות ה
לגדל בהצלחה יבולים בריאים ללא עדירה ובהרבה פחות עבודה

כפי  תשארמאמינה שאיכות הקרקע תשתפר אם ’ ללא עדירהגינה’השיטת 
שכן השכבות האורגניות שעליה מספקות , ניקוש או חפירה, ללא עדירה, שהיא

,  אורגניזמים כאשר הן מתפרקות-פטריות ומיקרו, סביבה נהדרת לתולעים
.ומאפשרות גידול שופע של יבולים

גינה ללא עדירה - No dig



בחירת מיקום הגינה. 1

שעות ביום כך שתוכלו לשתול בה  6בחרו מקום בעל חשיפה ישירה לשמש במהלך לפחות 
,  פלפלים, עגבניות: במהלך כל השנה ירקות שיכולים להרוויח משיטת הגינה ללא עדירה כמו

.תבלינים ירוקים ועוד, חסות, חצילים
אם אתם בונים ערוגה מוגבהת צפוי להיות לכם קל יותר לתחום את השכבות האורגניות ולמנוע  

אם אינכם בונים מיטת גידול מוגבהת אתם יכולים לתחום את גבולות  , מהן לזלוג וליפול החוצה
.חציר או עצים, הגינה ללא עדירה שלכם על ידי אבנים

קרטון ועיתון–צרו את השכבה התחתונה . 2
במידה ובחרתם להקים את הגינה באזור עם דשא או עשבים 

הרטיבו את האדמה או הדשא  . יש לכסח אותם קודם ההקמה
י צינור או ממטרה וצרו את השכבה התחתונה בגינה  ”המכוסח ע

)  והתחתונה ביותר(השכבה הראשונה . ללא עדירה שלכם
) לא אלה המבריקים(תורכב מעיתונים וקרטונים 

השכבה הזו תתפרק עם הזמן בעוד . שיתפקדו כחסם עשבים
.התולעים האדומות ינועו פנימה



,  קומפוסטפזרו מעל . 4
הומוסואפשר להוסיף גם 

קש–השניההשכבה . 3
.משכבות של חיפויים אורגניים

הרטיבו את  
שכבת  

הקרטונים



תחזוקת הגינה. 7
לגינה  וקומפוסטבאפשרותכם להמשיך ולערום שכבות של קש 

.  שלכם בכל פעם שאתם שמים לב שהשכבות הקודמות התפרקו
מומלץ להוסיף קש בנדיבות משום ששכבת החיפוי הזו מסייעת  

. .לשלוט בעשבים שוטים ולשמר לחות

תפקידו של . צרו שכבה נוספת ואחרונה של קש על גבי תערובת השתילה שפיזרתם. 5
בהשקייההקש למנוע צמיחתם של עשבים שוטים וגם למנוע התאדות מים ובכך לחסוך 

.ולהעניק לשורשי הצמחים סביבה נעימה לגדול בה

צרו פתחי שתילה. 6
השתמשו במרית על מנת לחפור פתחים שווים ומרווחים מספיק לצמחים  

.שאתם רוצים לגדל



הידרופוניקה
על בסיס מים המכילים  , הידרופוניקה הינה שיטה לגידול צמחים ללא תלות באדמה

מיםhydroהידרו : מקור המילה הידרופוניקה הוא מיוונית). דשן(חומרי הזנה 
.עבודהponicsופוניקה



גינת דליים הידרופוניים

https://www.bayadaim.org.il/2016/05/%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%99%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D/


גידול צמחים במים





עציץ פתיל
עצמיתבהשקייהעציץ 



עקרון הפעולה
את החלל שנוצר ממלאים במים  .כשמכניסים דלי לתוך דלי נוצר חלל בתחתית

הישר לתוך  ,דרך הדלי הפנימיבעזרת צינור שעובר מתחתית של הדלי התחתון
.מאגר המים

שיורד לתוך  " פתיל"המים עולים בעלייה נימית לתוך מצע השתילה בעזרת ה
.מאגר המים

כמו כל , מלאהמיכל. ישב בתחתית הדלי הפנימי וירד לתוך מאגר המיםהמיכל
.שמשמשת אותנו כפתיל, בתערובת שתילה, הדלי הפנימי

החומרים
ליטר שנכנסים אחד לתוך השני18דליים נקיים של 2•

עדיף שלמיכל  , מ ומעלה"ס10גובה , מ"ס10-12רוחב כ, מיכל פלסטיק קטן•

.עציץ פלסטיק יכול להתאים. יהיה מבנה קצת קוני

מ"ס50באורך  ,PVCעדיף , 1"צינור •

אך לא חובה, מומלץ. מ"ס25*25חתיכה של רשת יתושים של כ•

תערובת שתילה•

שתילים וחיפויי•



שישמש כפתיל המיכלהכנת –1שלב 
ההשקייהוצינור 

זהחיתוך .חותכים קצה אחד של הצינור באלכסון
יוודא שפתח הצינור לא יושב במגע מלא עם התחתית  

חיתכו בעזרת  .וסותם את מעבר המים

מקובע טוב לפני  /שימו לב שהצינור מוחזק.יגסו'ג/מסור

.קודם כל בטיחות–לחתוך שאתם מתחילים

,  סביב כל ההיקף, המיכלנקבו חורים בתחתית 

.מ התחתונים שלו"בחמשת הס

עדיף פלסטיק  , ניתן להשתמש גם בעציץ פלסטיק

במקרים אלו לא  . או בכל סלסלה קשיחה אחרת, קשיח

.צריך לקדוח



2שלב 
כדאי שהאסתטי יותר יהיה  (עכשיו אנחנו בוחרים את הדלי הפנימי

:בתחתית שלו שני סימוניםמסמנים ).החיצוני

במרכז הדלי  .בשולי תחתית הדלי מסמנים בעזרת טוש את היקף הצינור

שימו לב שההיקף שצריך לסמן הוא לא  .מסמנים את היקף מיכל הפלסטיק

.מ"ס9-10בגובה אלא ההיקף,המיכלההיקף המקסימלי של 

אם ,למיכל הזה אנחנו יכולים להשתמש בקופסת אוכל כלשהי או בעציץ
פשוט תקצרו  ,שיש לכם הוא גבוה מידיהמיכלאם .הוא לא רך מידי

.מ מעל הרווח בין הדליים"שיבלוט כמה ס,אותו
מומלץ לעשות חור במרכז ואז  .עכשיו נחתוך את שני הפתחים שסימנו

כדאי בהתחלה לא להגיע  .מהמרכז אל שולי המעגל"פרוסות"לחתוך כמה

והצינור ולמדוד האם הפתח  המיכלכך נוכל להכניס את .ממש אל השוליים

תמיד ניתן להאריך את החריצים ,אם צריך.שסימנו מתאים בגודל

…אי אפשר, אותו אחרי שחתכנולצמצם .להרחיב את הפתח,ובהתאם



השחילו את הצינור דרך הפתח שיצרתם לו בתחתית הדלי  

.הצד עם הזווית החתוכה כלפי מטה. הפנימי

שהמיכלתוודאו .בתחתית הדלי הפנימיהמיכלהשחילו את 

שהשוליים שלו מבצבצים בתוך  ,נוגע בתחתית הדלי התחתון

אפשר לבדוק את .הדלי הפנימי ושהוא ישב יציב במקומו

או ללחוץ עם , המיקום כשמסתכלים עם הדליים לכיוון האור

נוגעת המיכלהאצבע ולוודא שאתם מרגישים שתחתית 

.בתחתית הדלי התחתון

החורים . עכשיו צריך לחורר את תחתית הדלי הפנימי

.מאפשרים אוורור וירידה של עודפי מים

פשוט הניחו את הדלי כשפיו פונה לקרקע ותעשו הרבה  

.בכל השטח שנותר פנוי מהתחתיתחורים 

לפני שחוררנו אותו, מבט מלמטה על הדלי הפנימי

https://www.bayadaim.org.il/wp-content/uploads/2012/06/241120111416.jpg
https://www.bayadaim.org.il/wp-content/uploads/2012/06/DSCF6340.jpg


הפתח  . עכשיו נעשה פתח ניקוז לעודפי המים
2הפתח צריך להיות כ. נעשה בדופן הדלי החיצוני

מ מעל הגובה של החלל שמחזיק את המים  "ס
אנחנו  . מ"ס12בגובה של כ, )הרווח בין הדליים(

לא רוצים שכמות גדולה מידי של מים תתמלא 
ויווצרבמים תספגאחרת כל התערובת , בתחתית

.ריקבון בשורשים

נכניס את הדליים  
.השניאחד לתוך 

ניתן לשים חתיכה קטנה של רשת יתושים בתחתית  , "מהדרין"מי שרוצה להיות 
.כדי שחתיכות של תערובת לא יסחפו למים, המיכל



מילוי ושתילה–4שלב 
מילוי תערובת שתילה

ניתן להוסיף קצת . עכשיו נמלא את העציץ בתערובת שתילה
. לרוב זה לא נחוץ. לתערובת השתילההומוסאו קומפוסט

ואפילו מהדקים  , המיכלשימו לב שאתם ממלאים גם את 
כדי שלא יהיו יותר מידי חללי אוויר גדולים  , אותו מעט

וכן יש לשים לב שהצינור נשאר  . שימנעו את אפקט הפתיל
.ישר כלפי מעלה

שקיבלו את הצורה של  (מפותחים אם לשתילים יש שורשים 

חשוב לפתוח את השורשים כדי שיצליחו להעמיק ) העציץ

אם גזמתם קצת את . ולהגיע לאזור הלח של התערובת

כדי לשמור על יחס , חלק מהעליםכדאי גם לגזום , השורשים

.שווה בין שורשים לעלים

.להוסיף חיפוי בחלק העליוןמומלץ 

https://www.bayadaim.org.il/wp-content/uploads/2012/06/241120111419.jpg
https://www.bayadaim.org.il/wp-content/uploads/2012/06/241120111423.jpg


תחזוקה
מומלץ  .נעשית דרך הצינור–השקייהדרך צינור השקייה

.בשימוש הראשון ולאחר שתילה להשקות מעט מלמעלה

או אחרי שראינו  , משקים בכל פעם שהצמח נראה עייף

.שהמים נגמרו במיכל

,  תקופות קצרות של יובשהמיכלמומלץ להעביר את 

למניעת התעפשות מתמשכת של המים בחלל התחתון  

.רקבוןויצירת 

.  לאורך חיי העציץ הוא יצטרך עזרה בהזנה–הזנה 

למשל להוסיף תה  , העדיפות היא לתת לו דשן במדיום נוזלי

.בהשקייהקומפוסט

https://www.bayadaim.org.il/wp-content/uploads/2012/06/241120111429.jpg




סרטון הדגמה

https://www.youtube.com/watch?v=N-dXXY79mAA


עציצי פתיל קטנים



:ציוד
ליטר וחציבקבוקי 

לאטריות או חוט כותנהבד טריקו או כותנה חתוך 
צמח קטן או זרעים

סכין חיתוך
מספריים
שתילהתערובת 

הכנת הבקבוק
יש לחתוך בכתף הבקבוק כך שהחלק העליון יושב בנוחות 

.בחלק התחתון
החור צריך להיות מספיק  !! בפקק יש לעשות חור בזהירות

רחב למעבר הפתיל אך לא משוחרר מדי להשחיל את הפתיל  
)העליון(ולקשור אותו בצד הפנימי 

למלא מצע בחלק העליון
למלא מים כך שלא יעברו את גובה הפקק

להרטיב מעט את המצע
מומלץ לשטוף ולהשרות (לשתול שתיל קטן או לזרוע זרעים 

)לפני הזריעהללילה 

עציץ פתיל קטן



עציצי  
פתיל  

מקושטים





עציצי  
פתיל  
תלויים



עוד נקודות לחשיבה טיפולית  -שיח משותף 
כיצד –חשיבה על תכנון מעברים  שינויים והגבלות שיחולו במהלך השנה הקרובה -

ולאחר  לעומת מעברים אחרים זהו מהלך הפיך לשנה אחת . לקבל להתמודד  ולהקל

.יחזור לקדמותוהכלמכן 

.השמיטהפעילויות הכנה לקראת שנת השמיטה ובשנת -שינוי סדרי העדפה  -
לתת מתנה קטנה אך לא  , מותר לקטוף וליהנות–פירות וירקות בשמיטה קדושים -

הערכה חלוקה והסתפקות במועט  . לסחור

המטופלים בהחלטה על רמת ההקפדה ונוהלי השמיטה  –שיתוף קבוצת הקהילה •

שיונהגו במקום למרות שיש היתר לעבודה טיפולית  

.מנוחה ועוד, שמיטה כהיבט חברתי ביטול מעמדות•

. לנקות לעשב לכסח–חשוב שהגינה לא תהייה מוזנחת . לשמוט זה לא להזניח•

.משמעות של גידול מנותק קרקע ומקורה מצריך התייחסות הנגשה מותאמת•
. בוסתן עצי פרי ושאר שיחים ועצים, צמחי תבלין, פרחים: עדיפות לצמחייה הרב שנתית•

הם יישארו גם לאורך שנת השמיטה ויטופלו טיפול משמר מקיים נקי ומסודר בהתאם  

לתרבות המקום
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