


מהו גן בשבילי
גן הוא מקום דינמי. זהו מקום שיכול 

לייצר תחושות שונות בעת ובעונה אחת: 
אינטימיות, חופש, רוגע, הרמוניה, שקט, 

סדר. כל גן צריך להתאים לאדם שמשתמש 
בו ולסביבה בה הוא נמצא. אני מתייחס 

לרכיבים השונים של הגן, ודואג לייצר בינם 
איזון: תכנון, עצים, צמחייה, דומם והשקייה.

שילוב נכון של רכיבים אלה יוצר גן הרמוני.

מיכאל לודריקס



תכנּון
תכנון הגן חייב להתייחס כבסיס לצרכיו 

ולדרישותיו של המשתמש בו. המטרה היא ליצור 
מרחב נוח ונעים.

גן יכול לשמש למטרות שונות: מרחב מחיה 
משפחתי, "תפאורה" ורקע לבית, נקודת חיבור 

בין הטבע למרחב הפרטי, ועוד.כן גן כזה מצריך 
תכנון שונה והתחשבות בפרמטרים שונים.

אני משתדל להתאים כל גן לטופוגרפיה בתוכה 
הוא נמצא, ולאנשים אותם הוא משרת. 
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עצים
העץ הוא שלד הגן. אופן פיזור העצים 

ושתילתם יכול ליצור את ההבדל בין 
מראה של יער, חורשה, פארק, בוסתן 

וכו'. העץ מתפקד כמערכת קירור בגן )עץ 
מייצר טמפ' קרירה יותר בצילו, מאשר 
עצם דומם(, ויוצר מיקרו אקלים ייחודי 

אשר נותן תחושה נעימה בגן ומשפר את 
אפשרויות השתילה בו. 

בחירת העצים לשתילה היא החלטה 
חשובה ביצירת הגן. אני בוחר את העצים 

כך שיתאימו לרצונות המשתמש בגן 
ולאסתטיקה שתיווצר בו בטווח הארוך. 

בחירה לא נכונה של עצים בגן עלולה 
להוות מטרד ואף לייצר נזקים והוצאות 

מיותרות.
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צמחייה
תכנון צמחייה מחייב הכרה רחבה של מגוון הצמחים 

האפשריים לשתילה במיקום הגן הספציפי. אחרי 
שמחליטים על המראה והסגנון של הגן, הצמח 
הוא הכלי ליישום התוכנית. תכנון צמחייה נכון 

חייב להתחשב מחד בדרישות השונות של כל צמח 
וצמח, ומאידך להתאים לרמת התחזוקה הרצויה 

בגן. הצמח צריך לענות על פרמטרים שמתאים 
לבעל הגן, למלא פונקציה עיצובית )פריחה בעונה 

מסויימת, עלווה בעונה אחרת וכו'(, יחד עם זאת 
לכל צמח יש את תנאיי המחייה שלו, ויש להתאים 

את הצמח לתנאים המצויים בגן. 

כיום יש מגוון עצום של צמחים בארץ ויש נוחות 
איקלום של צמחים מכל העולם בארץ. דבר זה 
מהווה גם יתרון וגם חסרון. היתרון הוא ברמת 

המגוון הגדול של הצמחים. החסרון הבולט הוא 
ששתילה מגוונת מדי עלולה ליצור סגנון לא אחיד 
וכאוס במראה הגן. לכן חשוב מאוד לשמור על קו 
סגנוני אחיד בבחירת הצמחייה. גם כאשר מכוונים 
למראה טבעי "מבולגן" בגן, גם שם צריך להקפיד 

ולדייק בבחירת הצמחים.
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דומם
הדומם הוא המרכיב הקבוע, שאינו משתנה 

בגן )בשונה מהצמחייה(. בעבודתי אני אוהב 
לשלב בגן שבילים ואבנים.

השביל בעל תפקיד פונקציונאלי של להגיע 
מנקודה לנקודה, אך מעבר לכך לשביל יש 

תפקיד ויזואלי חשוב מאוד. השביל יכול 
ליצור חלוקה בין אזורים שונים בגן. השביל 

יכול לאפשר התהלכות בגן ולא רק צפייה 
בו. השביל יכול לתת תחושת סקרנות לגבי 

הדברים הנוספים שמתרחשים בגן מעבר למה 
שרואים.... חשוב להתאימו לסגנון הכללי 

של הגן, והוא יכול להיות עדין או דומיננטי 
בהתאם לחומר שממנו הוא נבנה )אבני מדרך, 

חצץ, שבבי עץ, deck וכדו'(.

בעיניי, השילוב של אבן טבעית עם הגוון 
הירוק של הצמחייה יוצר הרמוניה במראה 

של הגן. לשילוב של אבן יש גם תפקיד 
פונקציונלי – מדרגות, טרסה, מסלעה 

וכו'. השימוש דווקא באבן טבעית לצרכים 
פונקצינליים נותן ערך אסטטי מוסף לגן 

)בשונה משימוש באבן חיפוי סטנדרטית, 
לדוגמא(.
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השקייה
תכנון מערכת השקיה נכונה יוצר את ההבדל 

בין גן שיתפתח בצורה אליה מכוונים 
בתכנון, לגן שיתפתח בצורה לא נכונה. 

שאר מרכיבי הגן שצויינו עד עכשיו בעלי 
חשיבות עיצובית אסטטית לגן. ההשקיה 
היא פרט טכני לגמרי בגן אבל יוצרת את 

הבסיס להתפתחות וצמיחה נכונה של הגן. 
עם המודעות הגוברת כיום לנושא החיסכון 

במים תפקיד מערכת ההשקיה חשוב אף 
יותר. יש צורך לדאוג שההשקיה היא במידה 

המתאימה לגן ולא יוצרת בזבוז מים. 
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