
  ת מתקן צ'יקן טרקטוריבניל הסדנ

 עשויההמיועד לגינת ירק. גינת הירק  אזורבגינה הטיפולית של רמת הנדיב יש 

 .אורגני הגידול הוא אופי, כאשר גידולי ירקות לפי עונות השנהמגוון ובהן ערוגות ־ערוגות

. יםגומא הפקעהבוטני בשמה או , ידהעיהאחרון חשנו שאנו מגדלים בעיקר סבזמן ואולם 

הדרוש  המשתלט על הערוגה ומונע מירקות הגינה לגדול במרחבשוטה עשב א יה סעיידה

  .להם

ים לפני הפיכת יידידות־ריסוס בחומרים לא :שיטותבכמה רצוי ־נו להתגבר על הגידול הלאיניס

כיסוי  ובוקר ואף כל בוקרבבעזרת קלשון, עישוב סעיידה ההוצאת פקעות  השטח לאורגני,

לא נפתרה, והמשכנו עדיין הבעיה  ךא ,במידה רבהשאמנם עזר  הליך – פליגבשטח הערוגה 

  .נותעוד פתרובחיפוש אחר 

 "צ'יקן טרקטור"נה המכּומתקן מצאנו פתרון בדמות ובחיפוש באינטרנט ח עמיתים ישב

)Chicken tractor(.  

  

יה. ילול תרנגולות קטן נייד הממוקם באזור מרובה עשבמעין זה  מהו צ'יקן טרקטור?

 ה, מתחחות את האדמה ומדשנות אותה ביציאות שלהן. נוסףיהתרנגולות ניזונות מן העשבי

אל גלגלים המחוברים ה. 3עשרות באומגה ומאורגניות הזוכים בביצים  , המגדליםעל כך

 אזור אחרלאו חדשה להעבירו לערוגה אפשר שבועות כמה וכל  ,המתקן מאפשרים לו ניידות

  .בגינה

http://en.wikipedia.org/wiki/Chicken_tractor  

  

  ת צ'יקן טרקטור ברמת הנדיביבני

בו אנו חולקים ש ,מטפליםנפגשים בפורום עמיתים למקצוע הגינון הטיפולי  ,חודשייםאחת ל

. דיברנו על היבטים העשבייה בהועסקנו בנושא גינת הירק  ןדעות ורעיונות. במפגש האחרו

ת יבנימבחינה זו, למטופלים. מוסף לערך  בעליגם על פתרונות אפשריים וטיפוליים בנושא 

 של כלי בהפעלה מוטורית ם משתמשים מטופליה :יתרונות רביםיקן טרקטור 'מתקן כמו צ



שיכולים ם ועוד היבטי עבור התרנגולותבעץ, יוצרים בית חדש בה י, מתמודדים עם בנינגרות

  מטרות טיפוליות.בקידום לסייע 

על מנת  ,יה משותפת של המתקןיבבנכל חברי הפורום ל שראינו חשיבות רבה בהתנסות 

זה עם כובבואו לבנות מתקן  ,שכל אחד ואחד יחוש על בשרו את הקשיים ואת ההצלחות

וא יוכל לכוון למטרות הטיפוליות.מטופליו ה



   :היבניחומרים לה

  חתוכים למידות  4/4מוטות עץ בעובי 

  פלגל לחלק העליון של המתקן (או דיקט) 

  לעטוף את המתקן כדי רשת לול 

  גלגלים וציר ארוך 

  בריח לסגירת הדלת בחלק העליון של המתקן,

  צירים לדלת 

  ברגים וברזלי זווית לחיזוק

  

   , אקדח סיכות.ג'יגסוהנדרשים הם: מברגה, מקדחה, מסור  כלי העבודה

  

  :ת המתקןיתהליך בני

את המוטות של גובה אליה חיברנו אחר כך חיברנו את המסגרת התחתונה של המתקן.  .1

מן המסגרת ס"מ  20־ארוכים ב השלמוטות שה ,המתקן ועליהם את המסגרת העליונה

   ידיות. בתור ישמשו ו התחתונה

  

הברגנו את והציר הארוך הגלגלים, השחלנו את  חיברנו את צירהעץ  טקידוח במו בעזרת .2

 . אל הציר הגלגלים



  

  

חלקו העליון והתחתון של , אבל דאגנו להשאיר את עטפנו את המסגרת ברשת לול .3

 סיכות.באקדח לתפיסת הרשת במוטות העץ השתמשנו  המתקן פתוחים.

  

  

  

להכנסת המזון בתור דלת משמשת מביניהן  כשהקטנה ,חיבור הגג נעשה בשתי חתיכות .4

 והמתקן מוכן. –והבריח  לבסוף חיברנו את הצירים לתרנגולות.

  



ו זוג נהכנס. בגינת הירק שלנושיש בה עשבי בר בערוגה את הצ'יקן טרקטור מיקמנו  .5

 ליתר ביטחון. ,ולא שכחנו את המים וקצת אוכל ,תרנגולות

  

  

  ם:לסיכו

ה את בניית המתקן, בזכות הידיים הרבות שעסקו וזירז מהקידהעבודה בקבוצה גדולה 

  .במלאכה

. מטופלים ברמת הנדיבה תרבות לחברי קבוצ תרמוגינה הטיפולית תלתרנגולות ההוספת 

  .להשקות אותן, להאכיל אותן ולדרוש בשלומן, בהןהם נהנים לטפל 

  טי. אך בקצב אִ  ,התרנגולותנאכלת על ידי  ? היא אכןהסעיידהומה עם 

  

  

  

 


