
 
 

סדנאות לבניה אקולוגית ובניה באדמה ברחבי הארץ
 בהמלצת תיירות אקולוגית ישראל

 
 

 .האדמה והעץ מתחילות לצבור תאוצה, הקש, עונת הקיץ בפתח וסדנאות הבוץ

 :להלן כמה קורסים וסדנאות שכדאי לרשום ביומן

 . ) למאי11-23(  הפנינג בניה באדמה ובסיד:ימבה במושב בר גיורא'חוות לה צ 
 .) למאי22-24,  למאי15-17(קסם של בניה באדמה  ה-   לוטןקיבוץ 
 .)מאי עד ספטמבר( סדנאות אביב וקיץ לבניה מסורתית באדמה:  טל בשן בסטףאצל 
 .) ליוני10(  סדנת בניה באדמה ונייר בשבועות: ואדם במודיעיןחוה 
 ) ליוני7-9(  סדנת בניה באדמה בצוקים- ימי מדבר 
 ). ליוני6,  למאי29-30 ,21-23( דום-בניית אקו:  ליד ראש פינה- ואדי ינשוף חוות 
 .) למאי21-23(  כרכור-רנוב בניה בלבני אדמה אצל מיכל ויטל בשיתוף אדריכל דוד  

 ). ליוני4(סדנת בניה ירוקה : ל" כרם מהר-' ארץ כרמל' 

 ) ליוני13 ( סדנת טיח ובניה באדמה : נהלל-' יש מאין 'חוות 

 

 

 .על הסדנה המעניינית אותך הקלקלפרטים לכל הסדנאות דפדף מטה או 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 

 

http://my.arava.co.il/%7Erinatbas/sadna.html
http://www.eretzcarmel.org/invitation.htm


 :ימבה'חוות לה צ

הפנינג בניה באדמה ובסיד יתקיים 
   למאי23 - 11בתאריכים 

תכם לקחת חלק שבועיים שבהם אנחנו מזמינים א
 בפיתוח החווה האקולוגית 

 :ולהשתלם באופן הכי מעשי שיש בפרוייקטים הבאים
 

 ציפוי בשכבת אדמה  -ה ימב'קיר הקש החזיתי של לה צ 
  גשמיםהעמיד בפני  -ובציפוי של סיד                              

 בשכבת טיח סיד נסיים את הסאונה הבלתי גמורה -סאונה  
       טריותימונעת עובש ופו, סופגת לחות, נושמת ומאווררת

 כיסוי אדמה וציפוי סיד  , וחמרים ממוחזריםצמיגים נבנה ספסל מ 
  במבואה ובמטבח- סיד מוחלקת ברמת גימור גבוההרצפת   
 שירותי קומפוסט ומקלחת שדה ספיראלית באמצעים פשוטים וגאוניים 

 
ומקלחת , יש שטח קמפינג מוצל בחוץ.  מבורך-מה שנספיק , ועוד היד נטויה
 .ש ובגדים חמים ללילה"שק, אוהל, הביאו עמכם מגבת. חמה בפנים

 )עדיף אורגניים( מוצרים יבשים וגם ירקות הביאו. נבשל את הארוחות ביחד
עם , ביום נעבוד ונשקוד על פיתוח החווה ובערב נהנה מהווי מסביב למדורה

 .וכלי נגינה לערב, הביאו כובע בגדי ונעלי עבודה נוחים. שירים וניגונים
 

 תן  -ושוק קח ) 22.5חמישי ה (ג בעומר "מסיבת ל, י ושיאצו'סדנאות טאיצ
הכניסה למשתתפים בהפנינג חינם לכל . השבועייםישובצו במהלך 

 .האירועים
 ] שיצור עמנו קשר-מי שרוצה לתרום בצורה של העברת סדנאות או מכישוריו המיוחדים [

 
 ,בברכה. כדאי להתקשר מראש כדי שנדע להערך כראוי

     052-8052655איל  , 052-3205588איתי 
 .ימבה'חווה אקולוגית לה צ

  .39משק , מושב בר גיורא 
 .שילוט במקום 
  
 
 

 תודה 
 

                                                                  
 

                                                                
 לראשית המסמך         



 :קיבוץ לוטן

 סדר יוםבאדמה  קסם של בניה ה
 יום חמישי

 .תיירותהחדרים במשרד ל ההרשמה וחלוק 15:30
 ערבוב בוץ - םישר לענייני, כרותי מפגש ה-כף -  נפגשים בסככת תיירות והולכים לאקו16:00

 . ואיך עושים לבני בוץ
 .  ארוחת ערב18:00

19:30  כף-שונות של בניה עם אדמה בבית תה באקו מושגים ושיטות  מצגת על
 

 יום שישי
 07:15    בחדר האוכל ארוחת בוקר

ערבוב בוץ ) כובע, מים, לקחת אתנו את הדוגמאות אדמה  (-  נפגשים בסככת תיירות 08:00
קירות ומתקני משחק , מתאים לבניית ספסל, בניה עם צמיגים ובוץ בשלבים, שכבה ראשונה

   .לילדים
 ?   איך בודקים אדמה להתאמה לבניה11:00

 .ר אוכלבחדארוחת צהרים   12:30  
  סידורי תשלום אצל דפנה -מי שלא הספיק אתמול 

14:00  טבונים
 קוד של השער – מומלץ מאוד לנצל את הזמן להליכה לשמורת הציפורים  -זמן פנוי-15:00
השמורה ! לא לרדת מהשבילים המסומנים.  ולהנות מהטבע ועבודות בוץ בתצפיות2468

 !!!!צמודה לגבול והגבול לא מסומן
 18:30 .  במועדון)למעונינים(לת שבת קב

 19:30 .  ארוחת ערב
 .כף-טיפים לבניה עצמית בבית תה באקו,   סרט ומצגת על פרויקטים בלוטן20:30
 )כף והרפת-בין אקו.(  פאב לוטני עם מלא בוץ22:00

 
 יום שבת

 כף וקפטן קומפוסט- נפגשים על יד החניה של אקו–  בניה עם בלות -   עבודה מעשית07:00
  . בחדר האוכלארוחת בוקר  08:30

  09:15   .)נפגשים מחוץ לחדר האוכל (ים בלוטןיסיור בפרויקטים  אלטרנטיב
10:45 .  בדיקת עבודה מאתמול ולוחות ושכבת גמר ופיסול בבוץ

 .ארוחת צהריים  12:30
  כף-מצגת סיום ושיחה בבית תה באקו   13:30
   סיום הסדנא15:00

 
 לסדנאות נוספות בלוטן

 
 
 
 
 
 
 

 לראשית המסמך

http://www.kibbutzlotan.com/tourism/hebrew/


   
   
   

                     

 
                  

 
  במעיינות סטף2008     סדנאות אביב   במעיינות סטף2008קיץ -סדנאות אביב              

 
 .ית באדמה סדנת מבוא לבנייה מסורת–" ב של אדמה-א" .1

בנייה ,  מאדמה מקומית הכנת תערובות, הכרות עם סוגי אדמות
 . עבודה על שלד ענפים ,בניה חופשית    , בלבני אדמה

              14.00- 9.30 ימי שישי מ :שעות הפעילות
 ת/למשתתפ'  שח100 :עלות             

               20.6 ,13.6, 30.5, 23.5, :תאריכים
 

 בניית כלים ומתקנים – " הבניה של הנשיםמלאכות" .2
 .יצירת קישוטים וציורי קיר, יישום טיח אדמה ,מאדמה

  15.30-19.00ימי חמישי מ : שעות הפעילות
 ת/למשתתפ'  שח100 :עלות

 26.6, 12.6, 29.5 :תאריכים
 

 .סדנאות וטיולים במעיינות סטף לקבוצות סגורות .3
 . הקבוצה מראשזמן ועלות הסדנה יתואמו עם , תוכן    

 
 

 > בעמוד הבא סדנאות הקיץ
            

   
                               



            2008בנייה מסורתית באדמה בקיץ                        
 עץ ואדמה,ת מפגשים מעשיים בדגש בנייה באבן  

קות ליצירת מתקנים כלים ורהיטים המותאמים לתנאי השטח 
 .ורוח המקום

אפשר ללון באזור {.בתנאי שטח
 .כל אחד מביא ציוד לינה ומוצרי מזון לבישול משותף.}  לפעילותולהצטרף

 
 , בהריםבות הבנייה 

 .היישום בשטח הסדנ. גיתות ושומרות,טרסות                    

   
 . טבעייםםכלים ופסלים ושימוש בצבעי,יצירת מנדלות. העתיק דבורה                    

 : י

 .שטח הסדנה במצפה מתת
 .הכנת מאכלים מסורתיים מקומיים

 הוראות הגעה  ופרטים נוספים אצל טל בשן, הרשמה

 ריקי ודינה, נשמח לראותכם  טל                                                    

 
לראשית המסמך

סדר
    

 :על הסדנה 
. ים בארץ והעולםיומיים של בנייה ויצירה באדמה בהשראת נשות הכפר
לימוד שיטות בניה . שימוש באדמות מקומיות וחומרי גלם טבעיים מצויים

מסורתיות עתי

 
נבשל ונלון ביחד , נבנה. בצהריים' בבוקר ועד יום ו' משך הסדנה מיום ה

 
 

בהנחיית טל בשן וריקי שוחט במעיינות סטף בהרי ירושלים 26-27.6.08@  
סיור בשטח להכרות עם תר. בנייה באבן ואדמה              

 
  בהנחיית ריקי שוחט וטל בשן ילבון ברמת הגולן' בנחל ג17-18.7.08@  

 יצירה באדמה מקומית בין שרידי הכפר-בנייה פיסולית באדמת הגולן                     

 
 בהנחיית דינה יוגב וטל בשן" נות בגלילנשים בו "21-22.8.08 @ 
ביקור בבית עתיק והכרות עם עולם ריהוט האדמה המסורת  18-19.9.08@  

                      .פורון ומנקל,טבון,דחון-מתקני בישול, חיליה-רהיטי אחסון
                     לימוד שיטות בנייה גליליות ויישום ב

                     
                      

 . לכל הסדנה'  שח400: עלות

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 10/6  2008שבועות , אדמה ונייר 
  מודיעין-חוה ואדם 

. חזרים
סורתיות מ, קומיות

 .  בסדנא הזו נשמח לשתף אתכם במקצת מניסיוננו וליצור יחדיו. וחדשניות

נכיר את . ופשיים

ים צמחונית ממטבח ומתוצרת החווה ולאחריה הקרונה של קטעים מסרט חדש על 

אכות מסורתיות של נשים 
 .ובגימורים שוניםטבעיים 

 . בודה מתאימים ובגדים להחלפה
  חמש

פרסום לסדנת בניה ב

 
ברחבי העולם מתחולל רנסנס של טכניקות בניה מסורתיות בשילוב עם מדע עדכני וחומרים ממו

מתנסים ובונים במגוון שיטות מ, אנחנו משחקים, בחווה האקולוגית במודיעין

 
 

 : בסדנא נלמד ונחווה שיטות בנייה מגוונות
 

חול וקש לבנייה ועיצוב ח,  תערובת של אדמה-  cob-בניה בשיטת קוב: בבוקר
 .  באשפהוסיםהפוטנציאל בשיטת בניה זו ונבנה ספסל בשילוב עם צמיגים דח

 
ארוחת צהרי: בצהריים

 . ה באדמה בעולם
  

 אנו נבנה מדפים וארונות בטכניקות המבוססות על מל-עיצוב פנים: צ"אחה

בני

מרחבי העולם הכפרי וכן נתנסה בציור בצבעים 
 

 . י צוות הבנייה וההדרכה בחווה"הסדנא תועבר ע
 

 וברגליים ולכן כדאי להביא בגדי עםהעבודה מתבצעת בידיי
.ה סיום בסביבות השע. נפגשים בשעה שמונה בחווה

 מספר המשתתפים מוגבל.  150₪: עלות הסדנא
 il.net.013.@biu7manneu    מני נוימן– רשמה 
 
ה

   org.havaveadam.www:  באתר ומפת הגעהפרטים נוספים על החווה 
 לראשית המסמך



 

Eco Dome-סדנה לבנייה אקולוגית מאדמה  
 

 
 

 . קודםןובלי ניסיו....ו ידיכםבואו ללמוד לבנות בית מאדמה במ
מבנה  בניית . באדמה דחוסהיםמלאה בעזרת טבעות שקים טבעיתשיטת בנייה 
נהוגה עד היום באיראן השיטת בנייה עתיקה . מעורר השראהו חזק, עגול ככיפה
 .   בקליפורניה Cal-earth-ממכון  נאדר חלילי-ניאי האדריכל האיר"ושודרגה ע

 . Cal-earthקורס במכון הבוגר , תלמידו של נאדר, דהסדנה בהנחיית יובל דלש
 

  .כמו זו שבתמונה, במהלך הסדנה נבנה כיפה מאדמה
 

, יישום הסרטוט בשטח, תכנון וסרטוט, בניית הקשת וכוחה, השיטה :תוכנית הלימוד

פתחי , חלונות ודלתות, יצירת קימור הכיפה, העבודה עם השקים, בקרקעסימון הכיפה 
 .איטום וטיח, קירור וחימום, פתחי אור ואוויר, כנות לחשמל ואינסטלציהה, אור ויופי

 ....חדר יינות ועוד, לגינה" זולה", סטודיו, צימר, המבנה מתאים למגורים
 
מטבח ומקום לינה , במקום שירותים. (ליד ראש פינה" ואדי ינשוף" חוות –מקום הסדנה  

 ).בתנאי שדה
 .     ימים6 –משך הסדנה     
 . יום אחד– 6.6|  .  יומיים– 30, 29/ 5|   ימים 3 – 21-23 /5 –בתאריכים      
 . ₪ 180  - ל יום בנפרדולכ ₪ 900 - ל הסדנהבהרשמה מוקדמת המחיר לכ    
 ).  אנשים10מותנה במינימום  ( .5נשים ולילדים מגיל , הסדנה מתאימה לגברים    
 

 
       

 com.ydelshad@gmail | il.co.dome-eco.www   8650003-052 -יובל דלשד  
לראשית המסמך

mailto:ydelshad@gmail.com
www.eco-dome.co.il


                                                 ויטל מיכל ובנימין
                  תכנון ויעוץ לבניה ירוקה

                                             אמנות ובניה בדגש סביבתי

                                               il.net.bustan@actcom     

  37063כרכור  51הגליל ' רח
                       אדריכל דויד רנוב     050/7651731 –  נייד 04/6231479 –טלפקס 

il.net.mvital@zahav 
 
 

 סדנת בניה בלבני אדמה 
 21-23.5.08, בית ויטל

 
 .אנחנו שמחים להזמין אתכם שוב לעבודה משותפת בתחום הבניה האקולוגית

ונתנסה יחד בבניה בלבני האדמה , מהגליל המערבי" מיבוסתן עול"הסדנא הפעם נערכת בשיתוף קבוצת 
שאנו מקימים , זוהי הזדמנות להכיר את שיטת הבניה של קיר כפול ומבודד. שמיוצרות על ידי הקבוצה

 . כדי להוסיף מסה תרמית לבית
 . ועמידות במים, עומדות בדרישות החוזק של התקן, המיוצבות בעזרת לחץ מכני ,  הלבנים 

נכין את תערובת הטיט המתאימה למליטה בין , ת הקירותי דגש על ההכנות הנדרשות לבניבסדנה נשים
 .ועוד, פתרונות להעברת צנרת, פתחים, פינות, נכיר את טכניקות בנית הקיר עצמו, הלבנים

 
 :לוח זמנים

 521.' יום ד
 . מקבוצת בוסתן עולמידויד רנוב' אדהסדנה תודרך על ידי ' בבוקר יום ד
 .והרצאה על בניה אקולוגית לסיום, עם הפסקה לארוחת צהריים , 19.00 – 08.30נה שעות הסד

  522.' יום ה
 .ג בעומר בערב"מוזמנים להישאר למדורת ל. עם דגש על הכנת הפתחים, העבודה תימשך לאורך היום

 523.' יום ו
 .אחרי ארוחה משותפת ופגישת סיכום, 14.00יום העבודה יסתיים ב

 
 .י עבודה ונעלי עבודהנא להביא בגד •
 . נא להודיע לנו-הזקוקים למקום לינה   •
 .ח" ש500 –לנרשמים לכל הסדנה . כולל ארוחת צהריים, ח ליום " ש200 –תשלום לסדנה  •

 
 . אנשים10נימלית של יהסדנה תיפתח בהשתתפות מ. הרשמה ותשלום מראש אצל מיכל ויטל

 
 !נשמח לראותכם

 ויטלמיכל , בנימין ויטל, דויד רנוב
  לראשית המסמך

mailto:bustan@actcom.net.il
mailto:mvital@zahav/net.il


 

  נהלל-חוות יש מאין 
  סדנת טיח ובנייה באדמה13.06.08
 8:00-18:00יום שישי 

 
 :מטרת הסדנא

העבודה המעשית תתבצע על קירות . למידת טכניקת הטיוח באדמה ועבודה עם כלי הטיוח
 . לולים שנה ותוספות לקיר קיים עם שכבת בידוד ורשת60חדר בן 

תערובות והסברים לאיזה מטרה מתאימים סוגי הטיח השונים ,הסדנא תכלול את הכנת הטיח
ונלמד )שליכט,פריימר( שכבות 2-נבצע טיוח ב. וכיצד נבדוק את התאמת האדמה לבנייה

 .ומשטח טייחים' מאלג, לעבוד נכון בטיוח עם הידיים ועם כלים כגון מסטרינה
  ניצן איסרוביץ:מנחה הסדנא

 ניצן למד בניה באדמה בקיבוץ לוטן ועבד בקיץ שעבר בבניית השכונה האקולוגית בקיבוץ
 מלבני אדמה בסיני ואף העביר שם כמה סדנאות) חושות(מתעסק בשיפוץ חדרי אירוח 

כיום עובד כטייח מקצועי בבניית בית מלבני אדמה הנבנה בבית השיטה בתכנון האדריכל דוד 
 .רנוב

 קלים לאדם ש120 :מחיר למשתתף
אפשר ( ומשטח טייחים )הכי חשוב(' מאלג, נא להביא כלי עבודה משלכם כמו מסטרינה

ומשהו לאכול לארוחות ) 40*30 להכין לבד בבית מחתיכת דיקט עם ידית אחיזה בגודל של
 .המשותפות

 לראשית המסמך


	עונת הקיץ בפתח וסדנאות הבוץ, הקש, האדמה והעץ מתחילות לצבור תאוצה.
	להלן כמה קורסים וסדנאות שכדאי לרשום ביומן:
	 חוות לה צ'ימבה במושב בר גיורא: הפנינג בניה באדמה ובסיד (11-23 למאי). 
	 קיבוץ לוטן  - הקסם של בניה באדמה (15-17 למאי, 22-24 למאי).
	 אצל טל בשן בסטף: סדנאות אביב וקיץ לבניה מסורתית באדמה (מאי עד ספטמבר).
	 חוה ואדם במודיעין: סדנת בניה באדמה ונייר בשבועות (10 ליוני).
	 ימי מדבר - סדנת בניה באדמה בצוקים (7-9 ליוני)
	 חוות ואדי ינשוף - ליד ראש פינה: בניית אקו-דום (21-23, 29-30 למאי, 6 ליוני).
	 בניה בלבני אדמה אצל מיכל ויטל בשיתוף אדריכל דוד רנוב - כרכור (21-23 למאי).
	 'ארץ כרמל' - כרם מהר"ל: סדנת בניה ירוקה (4 ליוני).
	 חוות 'יש מאין' - נהלל: סדנת טיח ובניה באדמה  (13 ליוני)
	לפרטים לכל הסדנאות דפדף מטה או הקלק על הסדנה המעניינית אותך.
	חוות לה צ'ימבה:
	הפנינג בניה באדמה ובסיד יתקיים בתאריכים 11 - 23  למאי
	שבועיים שבהם אנחנו מזמינים אתכם לקחת חלק בפיתוח החווה האקולוגית 
	ולהשתלם באופן הכי מעשי שיש בפרוייקטים הבאים:
	 קיר הקש החזיתי של לה צ'ימבה - ציפוי בשכבת אדמה 
	                             ובציפוי של סיד - העמיד בפני  גשמים
	 סאונה - נסיים את הסאונה הבלתי גמורה בשכבת טיח סיד
	      נושמת ומאווררת, סופגת לחות, ומונעת עובש ופיטריות
	 נבנה ספסל מצמיגים וחמרים ממוחזרים , כיסוי אדמה וציפוי סיד 
	  רצפת סיד מוחלקת ברמת גימור גבוהה - במבואה ובמטבח
	 שירותי קומפוסט ומקלחת שדה ספיראלית באמצעים פשוטים וגאוניים
	ועוד היד נטויה, מה שנספיק - מבורך. יש שטח קמפינג מוצל בחוץ, ומקלחת חמה בפנים. הביאו עמכם מגבת, אוהל, שק"ש ובגדים חמים ללילה.
	נבשל את הארוחות ביחד. הביאו מוצרים יבשים וגם ירקות (עדיף אורגניים)
	ביום נעבוד ונשקוד על פיתוח החווה ובערב נהנה מהווי מסביב למדורה, עם שירים וניגונים. הביאו כובע בגדי ונעלי עבודה נוחים, וכלי נגינה לערב.
	סדנאות טאיצ'י ושיאצו, מסיבת ל"ג בעומר (חמישי ה 22.5) ושוק קח - תן  ישובצו במהלך השבועיים. הכניסה למשתתפים בהפנינג חינם לכל האירועים.
	[מי שרוצה לתרום בצורה של העברת סדנאות או מכישוריו המיוחדים - שיצור עמנו קשר]
	כדאי להתקשר מראש כדי שנדע להערך כראוי. בברכה,
	איתי 052-3205588 , איל 052-8052655    
	חווה אקולוגית לה צ'ימבה.
	 מושב בר גיורא, משק 39 .
	 שילוט במקום.
	תודה 
	         לראשית המסמך
	קיבוץ לוטן:
	הקסם של בניה באדמה  סדר יום

	יום חמישי
	15:30 הרשמה וחלוקה לחדרים במשרד התיירות.

	16:00  נפגשים בסככת תיירות והולכים לאקו-כף - מפגש היכרות, ישר לעניינים - ערבוב בוץ ואיך עושים לבני בוץ. 
	18:00  ארוחת ערב.
	19:30 מצגת על מושגים ושיטות שונות של בניה עם אדמה בבית תה באקו- כף
	יום שישי
	07:15  ארוחת בוקר בחדר האוכל  
	08:00  נפגשים בסככת תיירות -  (לקחת אתנו את הדוגמאות אדמה, מים, כובע) ערבוב בוץ שכבה ראשונה, בניה עם צמיגים ובוץ בשלבים, מתאים לבניית ספסל, קירות ומתקני משחק לילדים.  
	11:00   איך בודקים אדמה להתאמה לבניה?
	  12:30  ארוחת צהרים בחדר אוכל.
	מי שלא הספיק אתמול - סידורי תשלום אצל דפנה 
	14:00 טבונים
	15:00-זמן פנוי-  מומלץ מאוד לנצל את הזמן להליכה לשמורת הציפורים – קוד של השער 2468 ולהנות מהטבע ועבודות בוץ בתצפיות. לא לרדת מהשבילים המסומנים! השמורה צמודה לגבול והגבול לא מסומן!!!!
	18:30 קבלת שבת (למעונינים) במועדון. 
	19:30  ארוחת ערב. 
	20:30  סרט ומצגת על פרויקטים בלוטן, טיפים לבניה עצמית בבית תה באקו-כף.
	22:00  פאב לוטני עם מלא בוץ.(בין אקו-כף והרפת)
	יום שבת
	07:00   עבודה מעשית-  בניה עם בלות – נפגשים על יד החניה של אקו-כף וקפטן קומפוסט
	08:30  ארוחת בוקר בחדר האוכל. 
	09:15  סיור בפרויקטים  אלטרנטיביים בלוטן (נפגשים מחוץ לחדר האוכל.)  
	10:45 בדיקת עבודה מאתמול ולוחות ושכבת גמר ופיסול בבוץ. 
	12:30  ארוחת צהריים.
	13:30   מצגת סיום ושיחה בבית תה באקו-כף 
	15:00  סיום הסדנא
	לסדנאות נוספות בלוטן
	לראשית המסמך
	              סדנאות אביב-קיץ 2008 במעיינות סטף
	1. "א-ב של אדמה" – סדנת מבוא לבנייה מסורתית באדמה.
	הכרות עם סוגי אדמות, הכנת תערובות מאדמה מקומית , בנייה בלבני אדמה,     בניה חופשית,  עבודה על שלד ענפים.
	             שעות הפעילות: ימי שישי מ 9.30 -14.00
	             עלות: 100 שח' למשתתפ/ת
	             תאריכים:, 23.5, 30.5, 13.6 ,20.6 
	2. "מלאכות הבניה של הנשים" – בניית כלים ומתקנים מאדמה, יישום טיח אדמה, יצירת קישוטים וציורי קיר.
	שעות הפעילות: ימי חמישי מ 15.30-19.00 
	עלות: 100 שח' למשתתפ/ת
	תאריכים: 29.5, 12.6, 26.6
	3. סדנאות וטיולים במעיינות סטף לקבוצות סגורות.
	    תוכן, זמן ועלות הסדנה יתואמו עם הקבוצה מראש. 
	סדנאות הקיץ בעמוד הבא >
	                       בנייה מסורתית באדמה בקיץ 2008           
	 סדרת מפגשים מעשיים בדגש בנייה באבן ,עץ ואדמה
	 על הסדנה:
	יומיים של בנייה ויצירה באדמה בהשראת נשות הכפרים בארץ והעולם. שימוש באדמות מקומיות וחומרי גלם טבעיים מצויים. לימוד שיטות בניה מסורתיות עתיקות ליצירת מתקנים כלים ורהיטים המותאמים לתנאי השטח ורוח המקום.
	משך הסדנה מיום ה' בבוקר ועד יום ו' בצהריים. נבנה, נבשל ונלון ביחד בתנאי שטח.{אפשר ללון באזור ולהצטרף לפעילות} .כל אחד מביא ציוד לינה ומוצרי מזון לבישול משותף.
	 @ 26-27.6.08 במעיינות סטף בהרי ירושלים בהנחיית טל בשן וריקי שוחט
	              בנייה באבן ואדמה. סיור בשטח להכרות עם תרבות הבנייה בהרים, 
	                    טרסות,גיתות ושומרות. יישום בשטח הסדנה.
	 @ 17-18.7.08 בנחל ג'ילבון ברמת הגולן  בהנחיית ריקי שוחט וטל בשן
	                    בנייה פיסולית באדמת הגולן - יצירה באדמה מקומית בין שרידי הכפר  
	                    העתיק דבורה. יצירת מנדלות,כלים ופסלים ושימוש בצבעים טבעיים.
	 @ 21-22.8.08 "נשים בונות בגליל" בהנחיית דינה יוגב וטל בשן
	 @ 18-19.9.08  ביקור בבית עתיק והכרות עם עולם ריהוט האדמה המסורתי: 
	                     רהיטי אחסון-חיליה, מתקני בישול-דחון,טבון,פורון ומנקל.
	                     לימוד שיטות בנייה גליליות ויישום בשטח הסדנה במצפה מתת.
	                     הכנת מאכלים מסורתיים מקומיים.
	עלות: 400 שח' לכל הסדנה. 
	הרשמה, הוראות הגעה  ופרטים נוספים אצל טל בשן
	                                                    נשמח לראותכם  טל, ריקי ודינה
	לראשית המסמך
	פרסום לסדנת בניה באדמה ונייר , שבועות 2008  10/6
	חוה ואדם - מודיעין
	ברחבי העולם מתחולל רנסנס של טכניקות בניה מסורתיות בשילוב עם מדע עדכני וחומרים ממוחזרים. בחווה האקולוגית במודיעין, אנחנו משחקים, מתנסים ובונים במגוון שיטות מקומיות, מסורתיות וחדשניות. בסדנא הזו נשמח לשתף אתכם במקצת מניסיוננו וליצור יחדיו.  
	בסדנא נלמד ונחווה שיטות בנייה מגוונות: 
	בבוקר: בניה בשיטת קוב-cob  - תערובת של אדמה, חול וקש לבנייה ועיצוב חופשיים. נכיר את הפוטנציאל בשיטת בניה זו ונבנה ספסל בשילוב עם צמיגים דחוסים באשפה. 
	בצהריים: ארוחת צהריים צמחונית ממטבח ומתוצרת החווה ולאחריה הקרונה של קטעים מסרט חדש על בניה באדמה בעולם. 
	אחה"צ: עיצוב פנים- אנו נבנה מדפים וארונות בטכניקות המבוססות על מלאכות מסורתיות של נשים מרחבי העולם הכפרי וכן נתנסה בציור בצבעים טבעיים ובגימורים שונים.
	הסדנא תועבר ע"י צוות הבנייה וההדרכה בחווה. 
	העבודה מתבצעת בידיים וברגליים ולכן כדאי להביא בגדי עבודה מתאימים ובגדים להחלפה. 
	נפגשים בשעה שמונה בחווה. סיום בסביבות השעה חמש. 
	עלות הסדנא: 150 ₪. מספר המשתתפים מוגבל
	 הרשמה – מני נוימן   neuman7@biu.013.net.il
	 פרטים נוספים על החווה ומפת הגעה באתר: www.havaveadam.org  
	לראשית המסמך
	Eco Dome- סדנה לבנייה אקולוגית מאדמה
	בואו ללמוד לבנות בית מאדמה במו ידיכם....ובלי ניסיון קודם.
	שיטת בנייה טבעית בעזרת טבעות שקים המלאים באדמה דחוסה. בניית מבנה עגול ככיפה, חזק ומעורר השראה. שיטת בנייה עתיקה הנהוגה עד היום באיראן ושודרגה ע"י האדריכל האיראני- נאדר חלילי ממכון-Cal-earth   בקליפורניה.  הסדנה בהנחיית יובל דלשד, תלמידו של נאדר, בוגר הקורס במכון Cal-earth .
	במהלך הסדנה נבנה כיפה מאדמה, כמו זו שבתמונה. 
	תוכנית הלימוד: השיטה, בניית הקשת וכוחה, תכנון וסרטוט, יישום הסרטוט בשטח, סימון הכיפה בקרקע, העבודה עם השקים, יצירת קימור הכיפה, חלונות ודלתות, פתחי אור ויופי, הכנות לחשמל ואינסטלציה, פתחי אור ואוויר, קירור וחימום, טיח ואיטום.
	המבנה מתאים למגורים, צימר, סטודיו, "זולה" לגינה, חדר יינות ועוד....
	 מקום הסדנה – חוות "ואדי ינשוף" ליד ראש פינה. (במקום שירותים, מטבח ומקום לינה בתנאי שדה).
	    משך הסדנה – 6 ימים.    
	    בתאריכים  – 5 /21-23 – 3 ימים |  5/ 29, 30 – יומיים. |  6.6 – יום אחד.
	    בהרשמה מוקדמת המחיר לכל הסדנה - 900 ₪ ולכל יום בנפרד -  180 ₪ .
	    הסדנה מתאימה לגברים, נשים ולילדים מגיל 5 . (מותנה במינימום 10 אנשים). 
	  יובל דלשד- 052-8650003   ydelshad@gmail.com | www.eco-dome.co.il
	לראשית המסמך
	ויטל מיכל ובנימין                                                
	תכנון ויעוץ לבניה ירוקה                 
	אמנות ובניה בדגש סביבתי                                            

	                                               bustan@actcom.net.il    
	רח' הגליל 51 כרכור 37063 

	טלפקס – 04/6231479  נייד – 050/7651731                      אדריכל דויד רנוב     
	mvital@zahav.net.il
	סדנת בניה בלבני אדמה 

	בית ויטל, 21-23.5.08
	אנחנו שמחים להזמין אתכם שוב לעבודה משותפת בתחום הבניה האקולוגית.
	הסדנא הפעם נערכת בשיתוף קבוצת "בוסתן עולמי" מהגליל המערבי, ונתנסה יחד בבניה בלבני האדמה שמיוצרות על ידי הקבוצה. זוהי הזדמנות להכיר את שיטת הבניה של קיר כפול ומבודד, שאנו מקימים כדי להוסיף מסה תרמית לבית. 
	הלבנים ,  המיוצבות בעזרת לחץ מכני , עומדות בדרישות החוזק של התקן, ועמידות במים. 
	בסדנה נשים דגש על ההכנות הנדרשות לבניית הקירות, נכין את תערובת הטיט המתאימה למליטה בין הלבנים, נכיר את טכניקות בנית הקיר עצמו, פינות, פתחים, פתרונות להעברת צנרת, ועוד.
	לוח זמנים:
	יום ד' 21.5
	בבוקר יום ד' הסדנה תודרך על ידי אד' דויד רנוב מקבוצת בוסתן עולמי.
	שעות הסדנה 08.30 – 19.00 , עם הפסקה לארוחת צהריים, והרצאה על בניה אקולוגית לסיום.
	יום ה' 22.5 
	העבודה תימשך לאורך היום, עם דגש על הכנת הפתחים. מוזמנים להישאר למדורת ל"ג בעומר בערב.
	יום ו' 23.5
	יום העבודה יסתיים ב14.00, אחרי ארוחה משותפת ופגישת סיכום.
	 נא להביא בגדי עבודה ונעלי עבודה.
	 הזקוקים למקום לינה  - נא להודיע לנו.
	 תשלום לסדנה – 200 ש"ח ליום , כולל ארוחת צהריים. לנרשמים לכל הסדנה – 500 ש"ח.
	הרשמה ותשלום מראש אצל מיכל ויטל. הסדנה תיפתח בהשתתפות מינימלית של 10 אנשים.
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	מטרת הסדנא:למידת טכניקת הטיוח באדמה ועבודה עם כלי הטיוח. העבודה המעשית תתבצע על קירות חדר בן 60 שנה ותוספות לקיר קיים עם שכבת בידוד ורשת לולים.הסדנא תכלול את הכנת הטיח,תערובות והסברים לאיזה מטרה מתאימים סוגי הטיח השונים וכיצד נבדוק את התאמת האדמה לבנייה. נבצע טיוח ב-2 שכבות (פריימר,שליכט)ונלמד לעבוד נכון בטיוח עם הידיים ועם כלים כגון מסטרינה, מאלג' ומשטח טייחים.מנחה הסדנא: ניצן איסרוביץניצן למד בניה באדמה בקיבוץ לוטן ועבד בקיץ שעבר בבניית השכונה האקולוגית בקיבוץמתעסק בשיפוץ חדרי אירוח (חושות) מלבני אדמה בסיני ואף העביר שם כמה סדנאותכיום עובד כטייח מקצועי בבניית בית מלבני אדמה הנבנה בבית השיטה בתכנון האדריכל דוד רנוב.מחיר למשתתף: 120 שקלים לאדםנא להביא כלי עבודה משלכם כמו מסטרינה, מאלג' (הכי חשוב) ומשטח טייחים (אפשר להכין לבד בבית מחתיכת דיקט עם ידית אחיזה בגודל של 30*40) ומשהו לאכול לארוחות המשותפות.
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