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בינלאומישיתופעולה

ר הבינלאומי'במאי התרחש יום הפרמקלצ1ב•

.  באוסטרליה ומדינות רבות בעולם

ר גם  'זו השנה השנייה בה השקנו את יום הפרמקלצ

ר  'בשיתוף פעולה עם ארגון יום הפרמקלצ, בישראל

.הבינלאומי העולמי



פעילויות בכל רחבי הארץ

פעילויות בנושאי 13התרחשו כ 1.5.2016–ב •

מצפון  , בכל רחבי הארץ, ר קיימות וסביבה'פרמקלצ

.  ועד דרום

. האירועים היו פתוחים לקהל וללא תשלום•

מאות אנשים זכו לקחת חלק בחוויה ולקבל כלים •

.מעשיים לחיים ברי קיימא

2016ר 'אירוע ביום הפרמקלצ= 



אהרוןהקמת יער מאכל בביתן 

בביתן אהרון נבט לו יער מאכל 

!חדש

. המקום לשתילהיחד הכנו את 

הנחנו  , פיזרנו גזם לחיפוי האדמה

השקיה ושתלנו את חלוצי צינורות 

!היער



-צעדים פשוטים להקמת גינת מאכל בת"סדנת 

בכרכור" קיימא

יסוד  איתמר ויסמן הכיר לנו מושגי 

.  קיימא-בגינת מאכל בת

, צמחי תועלתסיירנו בגינה והכרנו 

על מערכות טבעיות שמשפרות למדנו 

יוצרים יחסי  האדמה ואיך את איכות 

מרכיבי המערכת האקולוגית גומלין בין 

.בגינה



"  ועבור ילדינועבורנו אחריות סביבתית –קומפוסטציה"סדנת 

שמןמושב בן , בחוות התולעים האדומות

קונבנציונלי  קומפוסטליצירת למדנו את הבסיס 

(:תולעים אדומותקומפוסט)וורמיקומפוסט

.  קומפוסטלאזן כיצד * 

.משתתפים בתהליךאיזה חומרים * 

.שיטות להשבחה והאצת התהליך* 

.התמודדות עם בעיות נפוצות * 

המשתתפים להתחיל יכלו בסוף הסמינר 

.בביטחוןקומפוסטציהבתהליך 

(.ממכרתקומפוסטעשיית : גלוי נאות)



קלחיםבמושב " הנבטות קהילתיות ומפגש החלפת זרעים"אירוע 

טמנו  , החלפנו זרעי מורשת, נפגשנו

עוד  וקבענו להיפגש זרעים במנבטות 

. חודש לחלוקת שלל

על גינה דיברנו , אך בעיקר שתינו תה

.ועשינו חברויותוקומפוסט



הרצאה בנושא שימור זרעים ומעגל  , סיור מערכות אקולוגיות

.מודיעין, "חווה ואדם"שיתוף זרעי מורשת ב

.  נפגשנו בחווה האקולוגית במודיעין

כהכנה למפגש שיתוף הזרעים התחלקנו לשתי 

:קבוצות

קבוצה אחת השתתפה בהרצאה מעשית בנושא  -

.שמירת זרעי מורשת מתאוריה למעשה

קבוצה שניה המריצה את הדם בסיור בשבילי  -

מערכות  , החווה בנושא מערכות אנרגיה ירוקות

.טיהור מים אפורים ואגירת מי גשמים

לסיום כל משתתף שהביא מביתו זרעי מורשת הניח  

.אותם על שולחן וחילקנו את השפע בין כולם



אביב-תלבעץבעירר הבינלאומי 'יום הפרמקלצ

בדירה וקיימנו סיור עץבעירהאקולוגית של נפגשנו בדירה 

.צריוסדנת ניקיון נקי עם תמי ' שלביץהאקולוגית עם בני 

ולראות איך , עץבעירלהכיר את הדירה האקולוגית של זכינו 

העירונית  ר משתלבים בחיי היום יום בסביבה 'עקרונות הפרמקלצ

...ועוד, קהילה, יצירה, קומפוסט, תזונה, צמחיה, מים-

:עם מיכלאחר הצהריים ירדנו לגינה 

שלטיםוהכנו -עם מה שצומח בגינה עשינו היכרות ~ 

הקומפוסטתחזקנו את ~ 

שתילה ושתילנוכיסי תלינו ~ 

מגשי הנבטהולסיום הכנו ~ 



שבעבבאר !" באדניתר'פרמקלצ"סדנת 

גם אנחנו יכולים לגדל לעצמנו  , שוכרי הדירות , העיראנשי 

!וזולותבריאות , מזון בשיטות פשוטות 

כדאי למה , ר'פרמקלצלהבין קצת מזה שני מיכאל עזרה לנו 

מאיזה  , ופוריהבונים ערוגה טובה איך , בביתלנו לגדל ירקות 

ירקות שותלים ובאיזה  איפה ממקמים ואיזה , חומרים

.ומשגשגתשילובים כדי לאפשר גינה פורחת 

!איזה שפע כמה כיף –מביאים את הכפר לעיר 



סדנה בסיסית להבנת עקרונות התכנון הירוק  

חנהבפרדס 

הדגימו כיצד ניתן  Hobbit home-מונימרודמיכל 

: שלפסיבי בעזרת תכנון נכון /חסכונילתכנן בית 

, תאורה טבעית, מסה טרמית, הצללה, הבידוד, האוורור

.ומקומיים, טבעיים, ושימוש בחומרים ממוחזרים

בית אקולוגי הבנוי באדמה , סיור בבית ההוביטיםערכנו 

.התכנון הירוק באים לידי ביטויעקרונות איך והבנו 

איך להשתמש בחומר ולמדנו , את הידייםלכלכנו 

!האדמה–המופלא שמצוי בכל מקום 



איך הקמנו "–סיור בחווה העירונית בבאר שבע 

"?חווה אורגנית באמצע העיר

ש "והיכרות עם החווה העירונית בבהתקיים סיור 

. לחווהועם יער המאכל הסמוך 

איך מגדלים ירקות אורגניים ללא דשן יחד ראינו 

איך מתמודדים עם , איך משקמים קרקע, והדברה

.בבאר שבע' מזיקים והכל באמצע שכונה ג



בקדיתאגידור והצלת תאנים עתיקות 

הינה ישוב הררי חקלאי עתיק ובו שרידים חשובים קדיתא

בשל רעיית בקר לא מבוקרת  . של טרסות וזנים של עצי פרי

. וארוכת שנים נפגעו הרבה מהטרסות והצמחים 

שימור ושיקום מתבצעות על בסיס התנדבותי כבר עבודות 

. שנים רבות

.  בגידור מסיבי של עצי תאנה עתיקיםהפעם התמקדנו 

חיתוך גדרות ברזל והרכבתם סביב התאנים  כללה העבודה 

טרסות ואגני חיפוי –גישה ובניית מיני יצירת שערי + 

.העציםסביב 



יום עבודה ביער המאכל הקהילתי  –פרמבליץ

במעוז אביב

הקרקע לעצים  הכנו את ועישבנו , שתלנו

נגישות  נוספים כדי לייצר וצמחים חברים 

לילדי בית ספר ונצואלה המבקרים בשטח  

ולחפות את הקרקע  , גלגליםבכסאות

.לקראת הקיץ



!תודה רבה

חלקו תרמו והשתתפו ביום , לכל הפעילים והפעילות שיזמו

!  2016ר הבינלאומי 'הפרמקלצ

.  על האכפתיות והרצון הטוב, תודה על האנרגיה המדהימה

שמלמדת ומכוונת אותנו בדרכה  , אדמהלאמאתודה , וכמובן

.השקטה והעמוקה

!נתראה בשנה הבאה


