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' תיירות אקולוגית ישראל'מבצעים ואירועים של תיירני 
 2008 ספטמבר  -אוגוסט

 
 :עמוד  : הופעת תיירנים במסמך

 1מרכז לבניה מסורתית באדמה - טל בשן 
 2פעילויות הוליסטיות ברוח אינדיאנית  - טנקה
 3בקתות וגלריה בנמרוד  - 1125רום 

 3הר הכרמל - מלון נופש בית אורן 
 5חוה אקולוגית במודיעין  - חוה ואדם

 6ערד - מרכז לתרבות אדמה וחרס- מראה במדבר
 7מרכז לאקולוגיה יצירתית - קיבוץ לוטן 

 7ארוחות אורגניות במלכישוע  - ארוחה ירוקה
 8חוות נופש בגולן  - ורד הגליל

לינה כפרית וחוות גבינות  - גני שנבל-אור
אקולוגית בשאר ישוב 
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 מרכז לבניה מסורתית באדמה- טל בשן 
 

                     
בוסתנאות מסורתית ומודרנית  
 חקלאות הררית והקמת גן בית, קורס מעשי בבנייה מסורתית 

סוכות  במעיינות סטף בהרי ירושלים '  חוהמ
חגית , דפנה ילון,גידי בשן: השתתפותב . בהנחיית גלעד מרגלית וטל בשן 

 . גורןארנון ,מיכל ויטל,דרור צחורי, מימון
 !!!יתכנו שינויים בתכנית -שימו לב                                          

 {דרור, מיכל, טל} בנייה מסורתית ועכשווית באדמה 15.10.08  1יום 
שימוש באבן ואדמה מקומית לבניית ספסל . מבוא לבנייה מסורתית באדמה       8.30-13.00

. ותנור שמש
ארוחת צהריים משותפת ומנוחה       13.00-15.00
, תקן בנייה, עלויות, יישומים,מושגי יסוד בבנייה ירוקה: שיחה עם מיכל ויטל      15.00-17.00

. סקירת המצב בארץ
 .{מיל מסטף'טל וג} בנייה מסורתית באבן במעיינות סטף 16.10.08   2יום 

 .פתיחת שביל ובניית טרסה, עבודה מעשית בשיפוץ שומרה       8.30-13.00
ארוחת צהריים משותפת       13.00-15.00
. סיור לשביל השומרות בדגש בנייה מקומית   15.00-17.00

 חקלאות הררית ובנייה מסורתית בראי המקורות היהודיים 17.10.08  3יום 
 {חגית,דפנה,גידי}

סיור בשביל הבעל באתר מעיינות סטף תוך הדגשת המקורות היהודיים   8.30-13.00
 .למאפייני עבודת האדמה מימי קדם ועד היום והתייחסות

. מדרגות ועוד, שביל עתיק,גת,שומרה- הכרות עם מתקני הבוסתן ההררי
ארוחת צהריים משותפת  13.00-15.00
מפגש לימוד עם דפנה ילון וחגית מימון בנושא בניית בית במקורות  15.00-17.00

. היהודיים
 {גלעד,גידי} עתיד,הווה,עבר:בוסתנאות  19.10.08     4יום 

טפול עונתי בעצי ,הכרות עם מאפייני הבוסתן ההררי המסורתי  8.30-13.00
 .השקיית שלחין ובעל, גיזום,דישון,השקיה,הפרי

 .השקיית שלחין וגיזום זיתים: עבודה מעשית
 ארוחת צהריים משותפת 13.00-15.00
בנושא מדיניות , אחראי יער קהל בהרי ירושלים,שיחה עם גידי בשן  15.00-17.00

. פרויקטים קהילתיים סביבתיים,יערנות ,השטחים הפתוחים
 {ארנון גורן,גלעד } גן הבית 20.10.08     5יום 

 .בניית אגן ירוק, ניצול מים אפורים, הכנת קומפוסט: לימוד תיאורטי ומעשי 8.30-13.00

http://www.ecotourism-israel.com/JerusalemH.htm
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 ארוחת צהריים משותפת 13.00-15.00
מפגש מעשי עם  . חלקות משפחתיות בסטף– " בוסתנוף"סיור לפרויקט ה 15.00-17.00

. ת  מהבוסתנוף ועבודה עונתית בחלקה/חקלאי
 

 :כללי
ר והבנייה המסורתית  ישולבו  ותבחן 'תכנים מעולם הפרמאקאלצ. הקורס פתוח ומתאים לכל אחד

. הרלוונטיות שלהם לגבי תכנון אקולוגי עכשווי
אפשר להירשם לימים .  ימים5משך הקורס . בשן במעיינות סטף'  הקורס יתקיים בבית משפ

. להביא מזונות מתאימים להכנה- נקיים ארוחת צהריים משותפת. בודדים
. מזון למשך היום, מים,כובע,{!!חובה}נעלי עבודה,בגדי עבודה: להביא

. 20- מקסימום10-מינימום משתתפים.הרשמה אצל טל בשן עד אמצע ספטמבר
. לכל הקורס'  שח650-למשתתפים בכל הקורס'   שח270-ליומיים. ליום'  שח150: עלויות

 
                                                                                   נשמח לראותכם 

                                                                            טל בשן וגלעד מרגלית 

 

 

      בהנחיית דינה יוגב וטל בשן" נשים בונות בגליל "28-29.8.08
                      

: על הסדנה
שימוש באדמות . יומיים של בנייה ויצירה באדמה בהשראת נשות הכפרים בארץ והעולם

לימוד שיטות בניה מסורתיות עתיקות ליצירת . מקומיות וחומרי גלם טבעיים מצויים
.  כלים ורהיטים המותאמים לתנאי השטח ורוח המקום, מתקנים

: תוכנית הסדנא
במבנה .השייך לקבוצה הסופית-זאוויה -נפגש בכפר תרשיחא ונבקר במבנה ציבורי עתיק

שנבנו מאדמה בתחילת המאה הקודמת ותנור פינתי  (חיליה)מתקני איכסון לגרעינים
המתקנים השתמרו יפה וזו הזדמנות נדירה לחוות את עולם הבניה באדמה בגליל . דאכון

ברגעיו האחרונים  
. נכיר את שיטת הבניה החומרים הצורות והעיטורים 

. נמשיך לחורבת שנונה ליד מושב שתולה ושם נתמקם למחנה וליום עבודה 
. במקום ישוב ביזנטי עתיק ובו מתרחשת בימים אלה עבודות פיתוח עדינות

בניה של מקום המשלב ידע בניה עתיקה מקומית גלילית וידע של נשות שתולה 
. מכורדיסטן

.  על בסיס הידע של הבניה הגלילית וכורדיסטן,  מטבח- בסדנא נבנה מאדמה ואבן
. בערב נבשל אוכל כורדי ונלמד קצת על עולם הבישול המסורתי

. אפשר אוהל או כילה.שקי שינה וציוד אישי: מה להביא
ארוחת ערב משותפת כדאי להביא אוכל לשאר היום :מזון 

. תרשיחא בכניסה לקניון ליד תחנת האוטובוס : מקום מפגש 
.  אחהצ יום שישי4 בבוקר יום חמישי סיום 10:שעה

. ניתן להגיע באוטובוס מנהריה לתרשיחא  חברת נתיב אקספרס

 שח 350: מחיר
 talgidi@012.net.il   0522796572טל בשן :טלפונים לפרטים והרשמה

 

 :פעילויות הוליסטיות ברוח אינדיאנית- טנקה 
 

 פעילות אינדיאנית לילדים

ברוח האינדיאנית או לחגוג יום הולדת ברוח  (בישוב שלכם) הורים שרוצים לערוך חוג ילדים
  ...האינדיאנית

סדנת , סדנאות השרדות: פלג בן דוב מטפל הוליסטי מוסמך מנחה סדנאות לילדים ונוער
 ...בישול בטבע ועוד, בנייה בטבע, התחברות ללוחם

 052 - 2465734 :לט ב ניתן לפנות אליו ישירות

http://www.ecotourism-israel.com/TheCoastTelAvivH.htm
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 צימרים וגלריה בנמרוד - 1125רום 
 

 1125למתארחים באמצע השבוע בסויטות הנופש רום : 1125רום -מבצעי יולי אוגוסט ב
. כיבוד איכותי ממיטב התוצרת המקומית והגשת משקאות פירות טבעיים לסויטה ללא הגבלה

 ש "רוח ממחיר סופי הנחה על הא10%
. גלריה של דיאגו- הנחה על סדנת ציור שמן זוגית בסטודיו30%

 
 

 הרי הכרמל- מלון נופש בית אורן 
 

 
 
 

 

http://www.ecotourism-israel.com/GolanHightsH.htm
http://www.ecotourism-israel.com/MtCarmelH.htm
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 חוה אקולוגית במודיעין- חוה ואדם 
 

מודיעין - ר בחווה האקולוגית 'קורס תכנון פרמקלצ
PERMACULTURE 

 
ר היא שיטת תכנון המעניקה לנו כלים יום יומיים ומעשיים להפוך את ביתנו 'פרמקלצ"

ויישובינו לאזורים  

. "  לנו ולסביבתנו (יותר)פוריים וידידותיים , יצירתיים, יצרניים

. (טליה שניידר". גן עדן בפתח הבית"מתוך )

 
בחווה מיושמים . הסמוכה לעיר מודיעין" חווה ואדם"חינוכית – הקורס יועבר ברובו בחווה האקולוגית 

החווה פועלת מזה כארבע שנים על פני שטח של . ר'של עולם הפרמקלצ" ארגז הכלים"אלמנטים רבים מ
... ר מבחוץ ומבפנים'בני נוער ומבוגרים איך לחיות פרמקלצ, כשלושים דונמים בהם לומדים יחדיו ילדים

 
בהנחיית - לפי תוכנית הלימודים הבין לאומית"  שעות72ר 'קורס תכנון פרמקלצ"הקורס הינו לתעודת 

Cascadia Permaculture ובהסמכת הארגון הישראלי המוקם בימים אילו, ב"ארה,  ממדינת אורגון  .
 

 (.8:30-16:00בין ) בימי שלישיהקורס בן ארבע עשר המפגשים יערך 
 .קבלת תעודה מותנית בעמידה בדרישות הקורס כולל השתתפות בפרויקט תכנון אישי וקבוצתי

 
 יתחדשו 21.10, בחול המועד סוכות. בחגים לא יערכו מפגשים. 16.12.08 עד 2.9.08: תאריכים

 .  המפגשים
של טליה שניידר  " גן עדן בפתח הבית"כולל הספר  ₪ 1900: מחיר

              
: פרטים לגבי המדריכים

 
.  מדריך בשומרי הגן. מתמחה ביישומי טכנולוגיות ירוקות. ר'אגרונום ומתכנן פרמקלצ: דרור צחורי

 
בעל תואר ראשון . שנים עוסק בחינוך לא פורמאלי והדרכה בטבע כשלוש עשרה: גלעד מרגלית

ר ומתלמד 'תלמיד פרמקלצ. (Prescoot College- Arizona)קיימא-בחינוך חוויתי ופיתוח קהילתי בר
ר בהנחיית יאן 'בעל דיפלומה בפרמקלצ. 2005ר מוסמך משנת 'מדריך פרמקלצ. אורגון, של טום וורד

.  מדריך בחווה האקולוגית במודיעין ומפתח את הקיבוץ האקולוגי צבעון בגליל העליון. מרטין בנג
 

:  מדריכים ואנשי מקצוע נוספים יצטרפו אלינו במהלך הקורס לשם הגיוון והעברת תחומים ספציפיים
קרן יעבץ ,חקלאי אורגני - חיים פלדמן , מהנדס מערכות מים- ארנון גורן, מקים החווה- איציק גזיאל 

.    ארכיאולוג- ר אבי גופר"ד, ר בבית ובקהילה'פרמקלצ- ר מירב חופי "ד, ר עירוני'ותמי צרי פרמקלצ
 

נא ליצור קשר עם גלעד - דרכי תשלום ופירוט תכני הקורס , לשאלות נוספות
gilad.margalit@havaveadam.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ecotourism-israel.com/YoavYehudaH.htm
mailto:gilad.margalit@havaveadam.org
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 ערד- מרכז לתרבות האדמה והחרס - מראה במדבר 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

מרכז לתרבות אדמה וחרס – מראה במדבר 
www.desertvision.org 

שבועיים של , בסטודיו המאוורר ובחצר המוצלת, שבועיים של חקר והנאה באווירה רגועה

. באדמה וחומרים אחרים, פיסול בקרמיקה

 

. בהדרכת אלון ואביטל אהרוני

לא יותר , קבוצות קטנות ואינטימיות

. ס יסודי"גילאי בי.  ילדים15 –מ 

. יחס אישי וחם

!!! מספר המקומות מוגבל

 !!!כל הקודם זוכה

: בין היתר       

      סדנת בנייה אקולוגית 

      עבודה בנייר ממוחזר 

      פיסול בחומרים ממוחזרים 

      פיסול בחימר וחרסיות 

      אפיית פיתות כל יום 

      עבודה עם צמחי תבלין 

      טבילה בבריכה ביתית 

      סדנת בישולים יומית 

      מסיבת סיום משפחתית  

       עם ההורים

: לפרטים נוספים

 08-9959856: אלון

 054-4396824: נייד
 

 אוגוסט  10-14: תאריכים
 אוגוסט 17-21             

:                   שעות הפעילות

                  08.00-16.00 

 תינתן 10%הנחה של 
לנרשמים לשבועיים ולשני 

 ילדים מאותה משפחה

http://www.ecotourism-israel.com/JudeanDesertDeadSeaH.htm
http://www.desertvision.org/
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 קיבוץ לוטן
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 מסעדה אורגנית במלכישוע שבגלבוע - ארוחה ירוקה
 

 , לבחירתכם אורגניתחבילת אירוח חוויתי הכוללת ארוחת ערב
 לינה במבנה אדמה יפהפה בלב היער

.  וארוחת בוקר
לאדם  ₪ 250רק 

 

"  ארוחה ירוקה"ארוחת דגים אורגנית ב, יפים'טיול ג: הכוללתוטיול חבילת אירוח 
. ולינה במלון הביתי בינהרים שבגדעונה

     .ח לאדם באמצע השבוע" ש400רק 
 

.  04-6585844בית   052-4819258גיתי   052-4311430רינת : והזמנותלפרטים 
     !טוב ובריאות, מאחלים לכם הרבה אור

 

http://www.ecotourism-israel.com/AravaH.htm
http://www.ecotourism-israel.com/AravaH.htm
http://www.ecotourism-israel.com/TheValleysH.htm
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 ורד הגליל - חוות הנופש 
 

 
 
 

http://www.ecotourism-israel.com/UpperGalileeH.htm
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 גני שנבל בשאר ישוב-אור

 

 

( .P.D.C)ר 'קורס פרמקלצ

 

שלומית דור : מנחה

 

ר היא שיטת תיכנון אקולוגית ברת 'פרמקלצ

ר ניתן ליצור 'באמצעות הפרמקלצ.  קיימא

בתים וישובים המייצרים מזון אורגני  , גנים

, יפים, חסכוניים באנרגיה, עבור עצמם

. משתלבים בטבע ובסביבה ומאריכי ימים

ר פועלת תוך התחשבות בתבניות 'הפרמקלצ

יד , שיתוף פעולה עם הטבע והסביבה, טבעיות

ר נותנת לנו כלים 'הפרמקלצ. ביד אדם ואדמה

. על מנת ליצור בעצמנו גן עדן בפתח הבית

 

 

 
 14 החל מ 20:00- 15:00, בימי חמישי,  מפגשים14הקורס יכלול 

 2008לאוגוסט 

 

. ר הישראלי 'ר מטעם ארגון הפרמקלצ'הקורס מעניק תעודת מתכנן פרמקלצ
ח " ש1200: מחיר הקורס

.  אין אפשרות של השתתפות חלקית בקורס

. בשאר ישוב" עז בא הגליל"ר זעיר 'הקורס יערך במשק פרמקלצ

 046959006. שלומיתהתקשרו ל: שאלות ותהיות, קבלת תוכנית מפורטת, למידע נוסף

dorgoats@bezeqint.net  

 

http://www.ecotourism-israel.com/UpperGalileeH.htm

