




12  סדנאות פתוחות

 לקהל הרחב ללא תשלום

בכל רחבי הארץ 

מאות משתתפים 

 



מרכזית בכל שדה   כיישותהדבורים " לימוד וחוויה בנושא 

 בהנחיית יוסי אוד" ובכל חלקה חקלאית

 
אורח החיים המופלא של הדבורים בגישה הביו דינמית 

 של כל מיזם   נחיל הדבורים כמרכיב מרכזי בתכנון
 לגידול חקלאי ולגינות נוי

 בין האדמה   הסמביוטיתפקידן של הנמלים בקשר
 לדבורים וביכולתן של הדבורים לרפא את האדמה

 שהדבורים מפזרות במעופן   האוקסליתהחומצה
 והשפעותיה על הגידולים ועל האדמה

למה הדבורים נעלמות וכיצד ניתן לעצור את התופעה 

התיידדות אינטימית עם הדבורים התידדנו 

 



קיימא  -סדנת גילדות צמחים כמודל לחקלאות בת

 בהנחיית איתמר וייסמן –ולטיוב הקרקע 
עם אדמה עשירה , ועל החשיבות לשלב בין צמחים אלו כדי ליצור גינה מניבה, למדנו על משפחות צמחי תועלת

 .קיימא-נקייה מריסוסים ובת, ובריאה

שילוב של מיקרואורגניזמים  , סקרנו את ההיבטים השונים של מיקום הצמחים בשטח ובנפח העומד לרשותנו
 .שתלנו יחדיו גילדת צמחים ונעקוב אחריה ביחד לאורך הזמן. ושימוש בחיפוי קרקע וקומפוסט, מועילים

 



–" להעריך את המגוון: "במעון נווה רם ר'הפראמקלציום 

 רינהורןיואב  בהנחיית –בהנחיית 

 
 הבינלאומי אני וצוות המעון ובית הספר הזמנו אתכם ליום   ר'הפרמאקלצלכבוד יום

 . שכולו הכרות ועבודה משותפת עם אנשים מיוחדים עם שונות ומיוחדות אנושית

ר'פרמאקלצקבוצות על פרויקטים שונים של  3עשינו הכרות עם הילדים ועבדנו ב  :
מסירים מחבתות )הקמת פינת צלילים , שתילת גינת ירק ייחודית לשנת השמיטה

 .בעזרת בקבוקי ליטר וחצי ורטיקליתגינה , ('וכד
 

 



עם טליה שנידר ואהרון  –בריאות האדמה והבנת האדמה 

 אנדרסון מאוסטרליה

 

 מפגש מרתק על הבנת התבניות המסורתיות של האדמה עם טליה

 .שנידר

וקריאת , סיור בבית יער והתוודעות אל סוד האדמה הטובה שלנו

 .האדמה דרך הצמחים

מצגת מרתקת על ריפוי אדמות בעולם עם אהרון אנדרסון ולאחריה, 

סדנא מעשית של מעבדת אבחון אדמות בשיטה מרתקת וחדשנית. 



 סדנה פעילה –" כי מן הקומפוסט באת ואל הקומפוסט תשוב"

 צנגוטעם עמר 

 גלים שבחיפה-מגינה קהילתית בת צנגוטעמר , הבינלאומי ר'הפרמקלצלכבוד יום  ,
 :ן לסדנה מרתקת שכללה פעילות בנושא/הזמין אתכם

פחמן, חנקן, לחות: גורמים מגבילים, מקור החומר האורגני בקרקע, בריאות האדמה 

קומפוסט מהו? 

מרכיבים ותכונות של קומפוסט, איך מטפלים, הפרדה במקור. 

זבל אנושי, קומפוסט תולעים, טרמופיליקומפוסט : סוגי קומפוסט ביתי. 

 ערוגת  , בניית מתקני קומפוסט ארובה, קומפוסטרבניית , תולעים קומפוסטרהדגמה של
 .פתיל

 



(בפתח תקווה)סדנת עציץ יונק אנכי   

 
ישראל ר'פרמקלצובשיתוף ארגון  "השכלתית מכללה קהילתית" אירוע קהילתי בביצוע  ,

 .תלמידים וגמלאים מהשכונה והקהל הרחב ורברס רמת "מתנ

סדנת עציץ יונק אנכי 

חדר המדרגות או לחצר הבית, המתאימה למטבח, עציץ יונק אנכי מבקבוקים לשימוש חוזר  .
  כחוהשקיה המתבססת על , מוברגים האחד לשני, בטכניקה ייחודית של בקבוקים משולבים

 .מלפפונים ועגבניות שרי, המשיכה ויניקה של פתיל יונק בבקבוקים ונשתול את ירקות העונה

 



 בפאב הפקולטה לחקלאות ברחובות  INHABITהקרנת הסרט 

 



 באר שבע, קייהרצאה במכללת " מגוון ביולוגי"

 



באביחיל   קלמנטרהסיור וסדנה על הנבטת זרעי ירקות במשק 

 

 



 מסיבת קומפוסט ירושלמית

 

 הבינלאומי קבוצת קיימותה הזמינה את  ר'הפרמקלצלרגל יום

 גג בבניין כלל-קומפוסטרלחגיגת השקת  הירושלמיםות

השתתפות בהקמת מתקן , סיור בחווה המתהווה על הגג: בתוכנית היה

  הקומפוסטרוסעודת השקת  בישוליידה, הקומפוסטציה



 דולב מאשהסדנת מיקרואורגניזמים בכרכור אצל 

 כיצד האדמה פורייה היא   –למדנו כל מה שאפשר לדעת על מיקרואורגניזמים
תוצאה של פעילותם האינטנסיבית של מיליוני מיקרואורגניזמים אשר ביכולתם  

הכימית והפיזיקאלית ולפיכך כל מי שעתיד  , לשפר את איכותה ברמה הביולוגית
 יכולים לאמץ את השיטות להחזרת היצורים הקטנטנים לאדמה, המזון בעולם יקר לו

בסופה נפיק מוצר , למדנו לייצר מיקרואורגניזמים מן הבר מחומרים ברי השגה
 .בעלי חיים לא יסולא בפז, עצים, הגינה, שהשפעתו על הבית

 



צמחים חברים וצמחי תועלת בפקולטה  , סדנת גילדות

 רן-לחקלאות ברחובות עם עידית לב

 
איך   ,צמחים מועילים, סוקצסיה, בסדנה דיברנו על מה זה גילדה

 .ונגל הרמוני שיפחית לנו עבודה ויתחזק את עצמו בעתיד'יוצרים ג


