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כדי להוסיף עניין לפעילות השגרתית בגינה, אפשר להזמין אליה אורחים מבחוץ: בעלי חיים 

המחפשים מקום מסתור, הגנה ומזון. בניית בית לבעלי החיים תמשוך אותם לגינה ותסייע לטשטש 

את הגבולות בין הגינה לבין המרחב הטבעי, כדרכם של תופעות אקלים, תחלופת עונות השנה 

 עיים אחרים. ותהליכים טב

בניית בית לבעלי חיים מפנה את תשומת הלב לפן המזמין שבנו, להכנסת האורחים, למוכנות 

להפתעות, לוויתור על השליטה ולחשיבה על צרכיו של האורח הפוטנציאלי. הבית הרב־תכליתי יכול 

ם, עכבישים, לאכלס בעלי חיים שונים: חיפושיות, פרפרים וחרקים אחרים, צפרדעים וקרפדות, ציפורי

 צבים, לטאות ועוד. בעלי החיים מן הטבע ישהו בגן ויסייעו לו בהשלמת מעגל החיים.

מקצת בעלי החיים יתגלו גם בתור אורחים מועילים לגינה. לדוגמה, אויבים טבעיים למזיקי הגן 

 וחרקים שמאביקים פרחים שונים. 

ובעל משמעות אחרי המתאכלסים זוהי פעילות מתמשכת, שראשיתה בבנייה והמשכה במעקב שוטף 

 בבית.

 

 חומרים:

 לֵבנים )כמו לבנים משתלבות(

 לוחות עץ

 קש

 חתיכות עץ

 רעפים ישנים

 עציצי חרס ישנים



 אצטרובלים

 אבנים בגדלים שונים

 בולי עץ

 ניילון או יריעה אטומה למים

 כלי עבודה:

 מקדחה

 

 ביצוע: 

יש לאתר מקום מתאים לבנות בו את הבית, כך שלא יפריע לנו בשימוש היום־יומי ואנחנו לא נפריע 

העיקרון המנחה בבנייה הוא יצירת חללים במגוון גדלים ממגוון חומרים,  לבעלי החיים שישכנו בו.

 מגוונים להשתכן בבית. שיאפשר לבעלי חיים

 ליהן מניחים לוח עץ. בתור בסיס, מציבים משני צדי המתקן לֵבנים וע .1

 על לוח העץ מפזרים קש, ועליו מניחים עוד לוח עץ.   .2

על משטח העץ החדש נשים חלקי חרס, רעפים שבורים ואבנים קטנות. נשים בכל קצה של  .3

 משטח העץ לבנה משתלבת ועליהם נניח משטח עץ נוסף כך שתווצר קומה נוספת.

 

 

 

עצים בעוביים שונים. שוב נניח לבנים בשני קצבות על לוח העץ החדש נניח באופן מסודר ענפי  .4

 משטח העץ ועליהם נניח משטח עץ נוסף.



 

 

מ"מ בחזית ואחורי הגזעים. נסדר את הגזעים  8נקדח חורים בעזרת מקדחה ומקדח עץ בקוטר  .5

 .  המחוררים על משטח העץ. על הגזעים נשים אצטרובלים, קש ואבנים

 

 

 

  שימו לב:

להכין את שכבות המבנה. העיקרון המנחה בבנייה הוא יצירת חללים במגוון גדלים יש דרכים רבות 

 ממגוון חומרים.

 

 

 

 



 דוגמאות נוספות:

 

 

 


