
        

        ר לתכנו� מקו וקהילהר לתכנו� מקו וקהילהר לתכנו� מקו וקהילהר לתכנו� מקו וקהילה''''קורס פרמקלצקורס פרמקלצקורס פרמקלצקורס פרמקלצ

  

  של מרכז אומנות ואקולוגיה בקיבו� נתיב יצירהתהלי� ב לקחת חלק ולהצטר�הנכ מוזמני

אנו  כעת .המרכז החל לפעול לפני כחצי שנה ביוזמת להקת המחול ורטיגו. ה שבעמק האלה"הל

   .יכפרי אקולוגיבהמתמקד , ר'פרמקלצקורס מעמיקי בתהלי� התכנו� ב

 נסיו�ה, היא שיטת תכנו� המתבססת על התבוננות ולימוד מהטבע) permaculture(ר 'פרמקלצ

, נעסוק בקהילה, בקורס ב� שישה מפגשי נלמד את עקרונות התכנו�. והמקו בו אנו נמצאי

 הקהילתיי והאישיי ,נבח� את הצדדי המעשיי. חקלאות ועוד, בניה, מקורות אנרגיה, כלכלה

  .ו ונכיר פרויקטי נוספי באר� ובעולבכל תח

  . שיי וקבוצתיי וביצירת תכנית אב למרכז בתכנו� פרוייקטי איהילווהלימוד 

  נורווגיה,  יא� באנג–מנחה הקורס 

במהלכ� הוביל ,  שני16חי בקיבו� גזר . ר'א כפרי אקולוגיי ופרמקלצמומחה בי� לאומי בנוש

  .ר באר�'קיבוצית והיה מראשוני המורי לפרמקלצפרויקטי סביבתיי ע התנועה ה

    .)"Ecovillages", "Growing Eco-Communities"(מחבר של שני ספרי בנושא כפרי אקולוגיי

 את במהל� חודשי אלו ינחהו, יא� הגיע לישראל לחצי שנה לעבוד במרכז האקולוגי בסחני�

  .ה"בנתיב הלהקורס 

  . כה�הקורס נוצר ביוזמתו של עזריאל

       

  

        תכנית הקורסתכנית הקורסתכנית הקורסתכנית הקורס

     17)119/מפגש ראשו�  

  .ר וכפרי אקולוגיי'היסטוריה ועקרונות של תכנו� פרמקלצ, המקוו היכרות ע האנשי

  .אנרגיה וטכנולוגיה, בנייה     14)216/מפגש שני  

  . מפגש יוצרי באדמה– "אדמהיא" 6)37/* 

  . מי וביוב     14)315/מפגש שלישי  

   .ש"פה לסו"לאחר מכ� נחזור לנתיב הל. בסחני�במרכז האקולוגי ראשו� של המפגש יתקיי חלקו ה*

  .המפגש יתקיי בקיבו� לוט�. חקלאות וגינו�    3)45/מפגש רביעי  

  .גיוס כספי, פרנסה,  כלכלה אלטרנטיבית)כלכלה  1)53/מפגש חמישי  

  ה" גיבוש תכנית האב למרכז בנתיב הל,הצגת פרוייקטי אישיי וקבוצתיי 13)615/מפגש שישי  

  

  .  דולר100בעלות של , ר בסו� הקורס'נית� לקבל תעודת מתכנ� פרמקלצ

  . 5001מפגש יחיד ,  2,7001: עלות הקורס

  ) ק עד שישה תשלומי'נית� לשל במזומ� או בצ(

        ....9900235990023599002359900235))))02020202לפרטי נוספי והרשמה לפרטי נוספי והרשמה לפרטי נוספי והרשמה לפרטי נוספי והרשמה 



        

PERMACULTURE AND ECOVILLAGE 

DESIGN COURSE  

Please join the exciting process of creating an arts and ecology center on Kibbutz Netiv 
Halamed Heh in the Ella Valley. The center was initiated six months ago by the Vertigo Dance 

Company. We are now about to deepen the process of developing the center through a 

customized permaculture course focusing on ecovillage design.   
Permaculture is a system of design founded on observing and learning from nature as well as 

location analysis. In the course, consisting of six weekend meetings, we will learn about the 
basics of design, building community, finances, energy sources, building, agriculture and 

more. We will analyze practical as well as communal and personal issues of each area of 

study, and we will learn about other projects in Israel and overseas.  
Participants will work on personal and group projects and at the end will have created a 

master plan for the center.  

Course facilitator: Jan Bang.   

International expert on ecovillages and permaculture. One of the first teachers of 

permaculture in Israel, Jan lived on Kibbutz Gezer for 16 years, where he initiated 
environmental programs with the Kibbutz Movement. He is the author of the books  
Ecovillages and Growing Eco-Communities. Jan is in Israel for six months to work at the 

ecology center in Sahnin, and during that time he will also facilitate the course at Netiv 
Halamed Heh.  

This course was initiated by Azriel Cohen.  
COURSE OVERVIEW 

- First meeting: Jan. 17 – 19  Getting to know one another and the location. History and 

principles of permaculture and ecovillages.  

- Second meeting: Feb. 14 –16 Building, energy and technology 

- Conference of builders with earth “Adamaia” – March 6-7  

- Third meeting: March 14 - 15. Water and sewage. First part of the meeting takes place at 
the ecology center in Sahnin. Afterwards we return to Netiv Halemed Heh. 
- Fourth meeting: April 4-5. Agriculture and gardening. At Kibbutz Lotan  

- Fifth meeting: May 1-3. Finances, alternative economy, income, fundraising.  

- Sixth meeting: June 13 – 15. Presentation of personal and group projects, preparation of 

Master Plan of the center. <!--[endif]--> 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Permaculture design certificate is available upon completion of the course for a fee of $100 
Tuition for entire course: 2,700 NIS. Each weekend program: 500 NIS  

Payment can be made in cash or by check, with up to six installments  

        

  

  

  

 


