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מטרות וקהל יעד:
מטרות האתר שפותח בשיתוף עיריית חולון הן שימור והרחבת קהל הפעילים בגינות
הקהילתיות בעיר חולון .האתר מיועד לתושבי העיר חולון מגיל  10ומעלה המעוניינים לקבל
מידע בנושא הגינות הקהילתיות.
תיאור התוצר:
האתר "גינה בשכונה" מכיל מידע אודות מהן גינות קהילתיות ,כיצד ניתן להצטרך אליהן ,מיקומי
הגינות ונהליהן ,כיצד ניתן להקים גינה קהילתית חדשה בעיר ומידע אודות טיפוח גינה .בנוסף,
האתר מכיל פורום לסיוע בתקשורת בין פעילי הגינות ואזור אישי בעל לוח שנה לסיוע בניהול
לו"ז טיפוח הגינה.
האתר מותאם לצפייה ממגוון מכשירים ורזולוציות )רספונסיבי( ומשלב טכניקה של דף גלילה
ארוך עם מעבר בין דפים באמצעות תפריט ניווט .דף הבית מסייע למשתמש להבין את מטרת
האתר באמצעות הצגת התוכן בשלושה חלקים המלווים בוויזואליות מתאימה .בסוף דף הבית
ישנה הנעה לפעולה באתר; הצטרפות לגינה קיימת ,הקמת גינה חדשה או מידע אודות טיפוח
גינה .בהצטרפות לגינה ניתן למצוא מידע אודות דרכי ההצטרפות לגינות הקהילתיות הקיימות
בעיר ,מיקומיהן ונהליהן .בהקמת גינה ניתן למצוא פירוט אודות שלבי הקמת גינה חדשה בעיר
חולון ,שלב אחר שלב ובליווי תמונות תומכות.

בדף של טיפוח גינה ניתן למצוא מידע אודות צמחים )בתמונה מעלה(; לחיצה על צמח מציגה
מידע לגבי עונות מומלצות לשתילה /זריעה ,זמן נביטה ,כמות השקייה ,משפחת צמחים ,ליד
אילו צמחים כדאי לשתול וליד אילו לא כדאי לשתול .כמו כן ,ניתן לסנן את הצמחים לפי עונות
שתילה /זריעה וכמות השקייה וניתן להוסיף שתילה /זריעה ללוח השנה האישי )יש להרשם
תחילה לאתר( .בהמשך של עמוד טיפוח גינה ניתן למצוא סרטונים וקבצי  PDFהמדריכים כיצד
להכין קומפוסט ,לבנות ערוגה ולשתול /לזרוע.
בנוסף ,האתר מכיל פורום לכל גינה הקיימת בעיר חולון אשר ניתן להגיב בו גם מבלי להירשם
לאתר ואזור אישי עם לוח שנה אשר ניתן ליצור ולמחוק בו אירועים למעקב אחר טיפוח הגינה
וניתן לתפעל אותו רק לאחר הרשמה לאתר.

