
לוח פעילות לחודש אפריל

 סדנאות וקורסים, פעילות פתוחה לקהל הרחבבסדנא הקהילתית לקיימות אנו מקיימים פעילויות משלושה סוגים: 
.פעילות לחברי הסדנא בלבדומקצועיים 

מוזמנים ללחוץ על שם הפעילות על מנת לקבל פירוט.
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סדנא פתוחה
 יום אחד החלטתם לשפץ רהיט, לגדל מזון או לבנות אופניים חשמליות ואתם צריכים עזרה בתכנון או הדרכה בביצוע או
 שפשוט חסר לכם מכשיר מסוים. האינטרנט הוא מקור מעולה לידע, אך בכל הנוגע לפרוייקטים מהסוג הזה – ידע בלבד

בהחלט לא מספיק. יש צורך בכלים טובים, ניסיון, ואלתור. 

 בסדנא הפתוחה נקדיש זמן לעבודה חופשית בו תוכלו להוציא לפועל את התכנונים שלכם על ידי ייעוץ והדרכה על אופן
 ההכנה וגם תוכלו למצוא את כלי העבודה להם תזדקקו החל ממספריים, סיכות לשדכן ומברג ועד מדפסת תלת מימדית,

רתכת ועגלה נגררת. 

סדנא פתוחה נושאית
 סדנא פתוחה נושאית היא סדנא פתוחה לכל דבר אך היא מוכוונת נושא מסויים – פעם זה יהיה צעצועי עץ לילדים, פעם
 תיקוני אופניים, פעם הכנת סבון. בעיקרון, מה שיעלה מחברי הסדנא. על מנת לדעת מה על הפרק בכל יום ראשון כדאי

להשאר מעודכנים ברשימת התפוצה שלנו (ההרשמה באתר).

 פתוחה "רגילה" בימי שלישי באופן קבוע, ולעיתים ימיסדנא פתוחה נושאית מתקיימת בימי ראשון באופן קבוע. סדנא 
לחצו כאן לפרטיםחברי הסדנא בלבד - מעוניינים להצטרף לחברות בסדנא? לחמישי, שישי ו/או שבת | 
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מסיבת השקה רשמית
 לאחר שלושה חודשים של למידה, אנחנו גאים להזמין אתכם למסיבת ההשקה

הרשמית בהחלט של הסדנא הקהילתית לקיימות בטבעון.

  :  בתוכנית
כיבוד ומינגלינג, התכנסות•
מעט ברכות ואיחולים•
הצגה של פעילות הסדנא עד כה•
הרצאת אורח:•

  על יוזמת הטרנזישן ויציג לנו איך הסדנאיספר" טרניזשן ישראל" מיואב אגוזי
 מקומי לחיזוק-יוזמת הטרנזישן הוא מודל קהילתי: משתלבת בתמונה הגדולה

 להגברת המקומיות ולהתמודדות עם משברים, החוסן הקהילתי
.כלכליים/חברתיים/סביבתיים

 קהילות ברחבי(!!!) המודל פותח לפני כשש שנים באנגליה ומאז נפוץ במאות 
 המודל מציע מסגרת עבודה לקידום יוזמות. ולאחרונה גם בישראל, העולם

 תוך, בקהילה שמחזקות את הקהילה ואת היכולת שלה להתמודד עם משברים
.דאגה לסביבה וצימצום התלות במשאבי טבע מוגבלים, שיפור איכות החיים

http://goo.gl/TV3Nb- קראו עוד על יוזמת הטרנזישן כאן 
לא להחמיץ!

 פתוח לקהל הרחב | האירוע18:30, יום ה', 4.4ה-

פרמקלצ'ריסטים אנונימיים
 שואלים את עצמכם מדי? שנה או עשור, ר לפני חודש'עשיתם קורס פרמקלצ

 ברוכים הבאים -?” גינה וקומפוסט) או בלי(איפה זה פוגש אותי מחוץ "פעם 
.ם/אנחנו אוהבים אתכן. ריסטים אנונימיים'לפרמקלצ

 ,לצורך העניין(ר 'מטרת הקבוצה היא לחזק ולתמוך בעשייה של מתכנני פרמקלצ
 .היה כיף על בטוח. ופשוט ללמוד יחד), שעות 72כל מי שעבר קורס בסיסי של 

הקבוצה נפגשת על בסיס קבוע, אחת לשלושה שבועות.

 פתוח לקהל הרחב |רטקוף 'אסף צ: מנחה | 17:00-20:00, יום ד', 10.4ה-
)שעות 72של  PDCר 'מסיימי קורס פרמקלצ(

סדנא: גינה ורטיקלית ממשטחים
 כאשר המרחב לגינה מצומצם, מרוצף וללא אדמה, או שרוצים לנצל גם את הציר

 האנכי, צריך למצוא פתרונות יצירתיים. המטרה היא להשתמש במה שיש
 (פסולת) ולהגדיל את כמות הצומח שאנו מסוגלים לגדל בשטח מוגבל. בסדנא
 נבנה ונלמד לתחזק מגוון שיטות של גינה ורטיקלית העשויה ממשטחי הרמה

(רפסודות). 

רטקוף 'אסף צ: מנחה | 17:00-19:30, 11.4יום ד', 
 ) ש”ח35 ש"ח (לחברי הסדנא 50: עלות

"מרבה ידיים"
 כל חודש כוחה של הקהילה יעמוד לצידו של חבר אחר" מרבה יידיים"פרוייקט ב
 צביעת בית הספר של, למשך ארבע שעות – עבודה אינטנסיבית בגינה) לפי תור(

.מה שצריך, העברת דירה – או בקיצור, שיפוץ מטבח, הילדים

 | לחברי הסדנא בלבד 9:30-13:00, 13.4יום שבת, ה-

לחצו כאן לפרטיםמעוניינים להצטרף לחברות בסדנא? 
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סדנא: בניית נדנדה תלויה
 איזה כיף זה לקחת חומרי גלם שאחרים רואים בהם פסולת, ולהפוך אותם

לאלמנטים שימושיים ואסטטיים במו ידינו! 
 בסדנא נלמד כיצד לבנות ואף נבנה נדנדה תלויה מעץ ממשטחי הרמה

 (רפסודות). כל משתתף יסיים את הסדנא עם נדנדה משלו, מוכנה לתלייה בבית,
במרפסת או תחת עץ האלון בחצר. 

 17:00-19:30, 17.4יום ד', ה-
אסף צ'רטקוף מנחה: 

)  ש"ח50לחברי הסדנא:  ש"ח (70עלות (כולל חומרים): 

קפה תיקונים
 ,במפגש כל אחד מאיתנו יוכל להביא חפצים שונים בלויים או מקולקלים ויחד נשב

 לשם כך אנחנו גם מחפשים חברים. ונחזירם לשימוש, נתקן בשמחה, נשתה קפה
 אולי? מכירים כאלו. למשל, אלקטרוניקה ועבודה בעץ, בתפירה- עם ידיים טובות 

.יהיה כיף! תביאו אותם איתכם? אולי אבא? השכן
.בעלי מקצוע יגיעו לעזור וללמד איך לתקן ועל הדרך נכיר שכנים וחברים חדשים

ח (לחברי הסדנא, חינם)"ש 10: עלות  |17:00, יום ב', 22.4ה-
פתוח לקהל הרחב 

קולנוע קיימות: כוחה של קהילה
 לאחר, סרט תעודה המביא את סיפור הישרדותם הכלכלית של תושבי קובה

 .שמדינתם איבדה יותר ממחצית מקורות הנפט שלה עם נפילת ברית המועצות
 הקובנים עברו בהדרגה מתעסוקה בחוות גדולות? מה עושים כשהנפט אוזל
 בכך הפכה. לחוות קטנות ומשפחתיות ולגינון עירוני, ובמפעלים התלויים בנפט

 ועוררה השראה בלבם, קובה מחברה מתועשת אינטנסיווית לקהילה בת קיימא
 של אלו שמעריכים שמשבר אנרגיה דומה יהיה במוקדם או במאוחר נחלתה של

.האנושות כולה

 15 עלות:| לאחר הסרט יתקיים דיון בנושא  | 20:30-22:00, 25.4יום ה', ה
פתוח לקהל הרחבש"ח (לחברי הסדנא חינם) | 

סדנא: בנייה ותכנון של תנורי שמש
 תנור שמש הוא תנור בישול, המשתמש בחום השמש לבישול המזון שלנו.

 כשאנחנו מבשלים באמצעות חום השמש אנו חוסכים חשמל וגז, ומקטינים את
כמות הגזים המזהמים שנפלטים לאטמוספירה.

 בסדנא נלמד קצת על תנורי שמש שונים, וכיצד הם פועלים, נלמד על התנור
 , ונבנה תנור יחד -  , כמו שראיתם כאן, ב"בידיים"  SunSlider 1.1  ה-שאותו נבנה, 

 נלמד איך מבשלים בתנור, ונדבר על מה אפשר לעשותמההתחלה ועד הסוף! גם 
איתו, ומה המגבלות שלו (וגם נאכל תבשיל טעים ונחווה בפינו את כוח השמש!)

 שימו לב: בסדנא אנו בונים רק תנור אחד, יחד. את הידע תוכלו לקחת וליישם
 אותו בעצמכם. הכלי הכי משמעותי בבנייה הוא סכין חיתוך כך שכל אחד יכול

לבנות תנור כזה לבד בבית, אם ירצה.

 ש"ח80 | עלות: 9:00-14:30, 26.4יום ו', ה-
 אסף צ'רטקוף| מנחה:)  ש"ח55 (לחברי הסדנא: 

 

לוח פעילות מעודכן | צרו קשר | אתר הסדנא | איך מגיעים?
contact@tcsw.org.il | 050-6558146(אסף) 

הסדנא הקהילתית לקיימות בטבעון | המרכז האקלוגי | הגן הבוטני | מכללת אורנים

http://www.bayadaim.org.il/2012/06/%D7%94-sunslider-1-0-%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9E%D7%A9-3060/
http://goo.gl/hrETi
http://goo.gl/MvdlL
http://www.tcsw.org.il/%D7%94%D7%92%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90/
http://www.tcsw.org.il/
http://www.tcsw.org.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
http://www.tcsw.org.il/%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA/
mailto:contact@tcsw.org.il


על הסדנא 
 , כבית מלאכה קהילתי בעל מודל2013הסדנא הקהילתית לקיימות הוקמה בשיתוף עם הגן הבוטני באורנים בתחילת ינואר 

  והמקורMakersייחודי שטרם נראה בארץ. הסדנא שואבת את ההשראה והאתיקות מתנועת הפרמקלצ'ר ומתרבות ה-
 הפתוח, ומנגישה כלים לפיתוח ויישום של שינויים טכנולוגיים אל עבר תרבות בת-קיימא ברמה האישית, המשפחתית

והקהילתית.

 . חברי הקהילה תומכים ביציבות הכלכלית של הסדנא. בתמורה מקבלים אפשרותהלב של הפעילות בסדנא הוא הקהילה
להשתתף בסדנא הפתוחה כל זמן שפתוח, השאלת כלים וספרים, ייעוץ והדרכה ועוד.

אנו מזמינים אתכם להצטרף לסדנא כחברים, לתמוך באופן קבוע בפעילות. 

איך ולמה מצטרפים לחברות בסדנא
חבר סדנאאורחהשתתפות ב...

ללא תשלוםללא תשלוםפרמקלצ'ריסטים אנונימיים
מחיר מיוחדמחיר מלאסדנאות והרצאות

מחיר מיוחדמחיר מלאקורסים
ללא תשלוםמחיר מלאקולנוע קיימות
ללא תשלוםמחיר מלאקפה תיקונים

+הסדנא הפתוחה
+ספריית ההשאלה

+"מרבה ידיים"
+"לשימוש חוזר"
+תמיכה והדרכה

!ח לחודש בלבד"ש 50עלות חברות בסדנא הינה 

 על מנת להגדיל את מלאי ומצאי הכלים, ח"ש 300פעמיים בסך בהצטרפות חבר סדנא יפקיד דמי צמיחה חד: הערה

.בסדנא

.ק או במזומן' דמי הצמיחה ישולמו בצ•
 או במזומן בתשלום לשלושה,  כל אחדח"ש 150קים דחויים של ' התשלום החודשי ישולם פעם בשנה בארבע צ•

.חודשים בכל פעם
ח למפגש"ש 50פעמי בעלות של  ניתן להשתתף בסדנא הפתוחה על בסיס חד•
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הסדנא הקהילתית לקיימות בטבעון | המרכז האקלוגי | הגן הבוטני | מכללת אורנים

http://www.tcsw.org.il/care/reuse/
http://www.tcsw.org.il/diy/local_care-community-woking-together/
http://www.tcsw.org.il/diy/care_the-library/
http://www.tcsw.org.il/diy/open-workshop/
http://www.tcsw.org.il/%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90/http://www.tcsw.org.il/diy/local_coffie-repeair/
http://www.tcsw.org.il/care/ecotheater/
http://www.tcsw.org.il/diy/care_activities/
http://www.tcsw.org.il/diy/care_activities/
http://www.tcsw.org.il/local/care_permaculturists_anonymous/
http://www.tcsw.org.il/%D7%94%D7%92%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90/
http://www.tcsw.org.il/
http://www.tcsw.org.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
http://www.tcsw.org.il/%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA/
mailto:contact@tcsw.org.il

