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  2009יוני , 8' מס העמותהעלון 
  

  חדשות העמותה
  הגולן, נמרוד, מפגש תיירנים אקולוגים בבקתה בערפליתקיים , 23/06ה , ביום שלישי הקרוב 
   ם של הקריטריונים העולמיים לתיירות בת קיימא"ביוזמת האוהעמותה הנה באופן רשמי חברה  
 ! לקהל הרחב – הרצאה בליווי סרטונים בנושא תיירות אקולוגיתהעמותה מציעה  

 
  תיירנים אקולוגיים חדשים

   http://www.nuriel.co.il: גליל עליון, שאר יישוב, פירות ואירוח נוריאל 
   /http://www.landofgalilee.com :גליל תחתון, כפר קיש, ארץ הגליל 
   http://www.yarokaz.co.il: גליל תחתון, אילניה, ירוק עז 

  
 אירועים ומבצעים של תיירנים אקולוגיים

בעמק , מגוון חבילות תיור קסומות ומוזלות לשעת בין הערבייםתור משדה אליהו מציעים -ביו 
ח המשמשים "לימוד על בע, הכנת גבינות, אפיית לחמים, ביניהם. אוגוסט -לחודשים יולי, המעיינות

 …להדברה ביולוגית ועוד
איסוף , בנייה באדמה, מופעי מחול ומבחר סדנאות תנועהכפר אומנות אקולוגית ורטיגו מציעים  

   .…גשם ומחזור מים אפורים ועוד
  !החווה האקולוגית במודיעין, קייטנת קיץ מומלצת בחווה ואדם 
 ...ומעלה 9לגילאי  מחנות רכיבה על סוסים בחוות ורד הגליל 

 
 שיתופי פעולה

קיבוץ עין , 18:00, 0628/, באזור מועצה אזורית מגידוהרצאה בנושא פיתוח תיירות אקולוגית  
  השופט

  
 חדשות אקולוגיות של תיירנים אקולוגיים

  נס- בחד" אויר ואוירה", מירי פלח - מיחזור מים אפורים 
את המערכת מזינים מים המשמשים את . חודשים מופעלת בחצרי מערכת למיחזור מים אפורים 4מזה 

המערכת הוקמה לאחר בירורים רבים . קוזי וכן מי מכונת הכביסה'נופשי הצימרים שלי במקלחות ובג
' דר הקים אותה יוסי בומץ מקיבוץ כפר חרוב שהינו גנן אקולוגי בהנחיתו של. שערכתי ולימוד הנושא

  .עודד שר שלום ממושב קשת
  

, )ליתר דיוק קוטנו(להפתעתי למרות גודלו . בשלב ראשון הובא למקום בובקט קטן לביצוע החפירות
בורות להכנסת המיכלים המלאים  2, בור למיכל שיקוע ראשוני. בורות 5נחפרו . הצליח לעמוד במשימה

ת המים לתוך המערכת וממיכל למיכל זרימ.בור למיכל איסוף המים ובור להכנסת המשאבה, בחצץ
כאשר . לאחר טיהור המים עוברים המים המטוהרים למיכל איסוף עם מצוף. מתבצעת בגרויטציה

המיכל מתמלא מופעלת המשאבה והמים מוזרמים למערכת הטפטוף להשקיית השיחים והעצים או 
  . למערכת הטפטוף הטמון המונחת מתחת לדשא

http://www.ecotourism-israel.com/Images/Cabins%20in%20the%20Mist%200609.pdf
http://www.ecotourism.org.il/Images/061509%20KD%20letter%20to%20EcoSustainable%20Tourism%20Israel%20re%20GSTC%20(2).pdf
http://www.ecotourism-israel.com/Images/a%20lecture%20with%20movies.pdf
http://www.bio-tour.com/news.asp#news52
http://www.eco-artvillage.org/pages/events.asp
http://www.havaveadam.org/activities/summercamp2009.html
http://www.veredhagalil.co.il/popUp.asp?id=horse-keitana&wid=408&hig=600
http://www.megido.org.il/info/cult/calendar.htm
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הרעיון להתקין מד מים היה . המאפשר בקרה על כמות המים המטוהריםבראש המערכת הותקן מד מים 
בתחילת הפעלתה . היה לנו עניין לעקוב אחר כמויות המים הנכנסות למערכת והמופנות להשקיה. שלנו

כאשר היו לנו אורחים בצימר והיה ברור כי נצרכו מים . של המערכת גילינו תקלות בעזרת מד המים
ללא , כיום המערכת עובדת יפה. כי יש בעיה וכך איתרנו אותה ופתרנו אותה ומונה המים לא זז הבנו

  . הצמחים הנטועים במיכלים ירוקים וחיוניים וגם גינתנו ירוקה ויפה, תקלות מיוחדות
  

זו שמתחתיה כחודשיים לאחר הקמת . התמונה העליונה מצולמת כשבועיים לאחר התקנת המערכת
יש לנו עדין . מקור גאווה - תר ומהווה נקודה ירוקה בגננו ובעיקריה עבותה יויהיום הצמח. המערכת

אנחנו לקראת פתרון העניין בעזרת . בזמן ההשקיה יש קצת ריח לא נעים. בעיה קטנה עם הריח
. הגורם לדברי המומחה את הריח H2Sבקטריות האמורות לפרק את החומר האורגני ובכך למנוע יצירת 

  . נס ולראות את המערכת-בחד אנו מזמינים אתכם לבקר אצלנו
  
  
  
  
  
  
  

  052-2664821, נס- בחד" אויר ואוירה", מירי פלח. נשמח לעזור למעוניינים מניסיוננו
  


