
לקיימות הקהילתי במרכז ברוארפ
15:30-19:00 בפברואר, 3ראשון,  וםי

קל! קומפוסט? זה סדנא: שירותי
 שלנו"? האם השתייה במי "לחרבן כמשמעו המערבי, פשוטו בעולם התחלנו ממתי

 בדיוק שירותים לא)? ואיך היא (התשובה מסריח עסק להיות חייבים קומפוסט שירותי
העולם? את להציל יכולים

 לשירותי מבנה בית, ונתכנן בכל לבנות שאפשר פשוטים קומפוסט שירותי נבנה בסדנה
התיאוריה. על גם נדבר הדרך חצר. על בכל לשים שאפשר קומפוסט

.  הזה     בקישור מראש בהרשמה מותנת ההשתתפות|   ש"ח30: עלות|  צ'רטקוף : אסףמנחה

19:30-21:30 בפברואר, 3ראשון,  יום
 הקהילתית הסדנא היא (ומה קהילתי מלאכה בית זה הרצאה: מה

לקיימות)?
שוב! חוזרת הפתיחה, היא הרצאת את שפספס מי לכל
 נפגשים, בר-קיימא ועולם טכנולוגיה ואיפה איך בימינו, על קהילתיים מלאכה בתי על
ומקיימת. מודרנית, מקומית נאותה טכנולוגיה של עתיד ועל

 חינםההרצאה: עלותקל(יל) |  כיבוד | יוגש מצגת בשילוב | הרצאה כהן וטלאור צ'רטקוף : אסףמרצים

16:30-19:30 בפברואר, 7חמישי,  וםי
 קיר אהילי סדנא: קליעת

 ידת של בסיס על האהיל את תמרים, ונקלע בסנסני למנורת-קיר. נעבוד המתאים אהיל נקלע בסדנא
הנורה.) התאמת את האהיל, ולא קליעת את רק כוללת זכוכית. (הסדנא חרוזי התמר, בשילוב

מראש. בתיאום להצטרף  יכולות\ים12 מגיל בקליעה. ילדות\ים קודם ידע דרוש לא
 בלבד.10ל- מוגבל המקומות  משתתפות\ים, ומספר5 של במינימום תתקיים הסדנא

 לפי חרוזים להביא מוזמנות\ים לחרוזים. המשתתפות\ים פרט חומרים - כולל  ש"ח160עלות: 
בסדנא. חרוזים לקנות גם יהיה גדול) אפשר חור עם חרוזים בחירתן\ם. (צריך

 משמעותיים. להיות עלולים הסדנא, ביטולים להתקיים יכולה בה המעטה הא\נשים כמות : בגללהערה
ממחירה. חצי של בתשלום יחוייב הסדנא מועד לפני ימים משלשה פחות של בהתראה לכן, ביטול

  זה     קישורב מראש בהרשמה מותנת ההשתתפות|  למשתתף  ש"ח160 | עלות: קריסטל יונית: מנחה

20:30-22:00 בפברואר, 7חמישי,  וםי
מסורתיות מלאכות הרצאה: שימור

 המעשית. האנשים, השימור מלאכת של הקלעים מאחורי אל הצצה נותנת ההרצאה
 …כאן, לידנו ממש החבויים מעניינים דברים שלהם. המון המיוחדים והסיפורים המקומות

 את זוכרים עדיין אשר וזקנים זקנות אותם אחר בחיפוש שלי הסיפורים את מספרת גם היא
 הזה. המצגת הידע את לשמר מנסה אני למדתי, ואיך אליהם\ן, מה הגעתי המלאכות. איך

 שהגיעו תרבויות הערבים, עם בקרב בארץ כאן שהיו שונות תרבויות המסך על מפגישה
 של האבוד הכבוד על והרהורים זכרונות בכולנו לעורר עשויה היהודית. היא מהפזורה לכאן

שלהם. הכפיים ומלאכת הקודמים הדורות

.  הזה     בקישור מראש בהרשמה מותנת | ההשתתפות  ש"ח30| עלות:  קריסטל  יונית:מרצה

http://goo.gl/ZihRq
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDVDbUJDdTVyQm1RTldxTFJfZjE4YVE6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE9uVXQwNlFwaVg4Q25zUm1yNjlxVlE6MA


9:00-13:00 בפברואר, 8יום שישי, 
פתוחה סדנא

 לעבוד של הכיף בשביל לבוא סתם ועזרה, או הדרכה, תמיכה משלו, ולקבל פרוייקט/ים על לעבוד לבוא בסדנא חבר לכל חופשי זמן
ביחד.

הרחב לקהל פתוח|  כהן וטלאור צ'רטקוף  אסףבסדנה: מדריכים

16:30-19:30 בפברואר, 10ראשון,  יום
תחפושות הכנת סדנת
 הכין אבא או תפרה שאמא תחפושת פעם? ללבוש של ההתרגשות את זוכרים

מקרטון?
 מבקבוקים, קרטונים כמו פעם, מחומרים מרגשות, כמו תחפושות נכין בסדנה
ובדים!

 בהרשמה מותנת | ההשתתפות  ש"ח50עלות: |  כהן וטלאור צ'רטקוף  אסףבסדנה: מדריכים
.  הזה     בקישור מראש

17:00-20:00 בפברואר, 11שני,  יום
PAהכרות מפגש – אנונימים  - פרמקלצ'ריסטים 

 פוגש זה "איפה פעם מדי עצמכם את עשור? שואלים או חודש, שנה לפני פרמקלצ'ר קורס עשיתם
 אוהבים אנונימיים. אנחנו לפרמקלצ'ריסטים הבאים וקומפוסט?” ברוכים בלי) גינה (או מחוץ אותי

אתכן/ם. 
 שעבר מי העניין, כל (לצורך פרמקלצ'ר מתכנני של בעשייה ולתמוך לחזק היא הקבוצה של המטרה

בטוח. על כיף יחד. יהיה ללמוד  שעות), ופשוט72 של בסיסי קורס

 שעות)72  שלPDC פרמקלצ'ר קורס (מסיימי הרחב לקהל פתוח|  צ'רטקוף  אסף:מנחה

16:30-20:30 בפברואר, 12שלישי,  יום
פתוחה סדנא

 לעבוד של הכיף בשביל לבוא סתם ועזרה, או הדרכה, תמיכה משלו, ולקבל פרוייקט/ים על לעבוד לבוא בסדנא חבר לכל חופשי זמן
ביחד.

הרחב לקהל פתוח|  צ'רטקוף  אסףבסדנה: מדריך

16:30-20:30 בפברואר, 14חמישי,  וםי
אשלגן בסיס על אקולוגי סבון הכנת סדנת

"אמת"? על אקולוגי . למה אשלגן בסיס על אקולוגי נוזלי סבון נכין בסדנא
 ולאדמה, לנו בריאים יותר הרבה אשלגן נתרן, סבוני על המבוססים מסבונים בשונה כי 

 משתתף לקרקע. כל המים את המשיבות אפורים מים מערכות מפעילים אתם אם במיוחד
נוזלי.  סבון ליטר כחצי הסדנא בסוף יקבל

 "בידיים": באתר אסף של המאמר את לקרוא יותר, מוזמנים קצת מתעניינים אתם אם
http://www.bayadaim.org.il/3ls

.  הזה     בקישור מראש בהרשמה מותנת | ההשתתפותחומרים)   (כולל₪ 100עלות: |  ארביב  ראובן:מנחה

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEJzcGNGSW80c01VRXJBU2NSR2NTcnc6MA#gid=0
http://goo.gl/caUTQ


16:30-19:30 בפברואר, 18שני,  יום
הבר מן מיקרואורגניזמים סדנת

האדמה. של ההנבה יכולת על נשען הביולוגי והגידול הקיימא ברת החקלאות
 מאין המורכבת חיה רקמה היא בריאה הזנה, אדמה וחומרי גידול ממצע יותר היא בריאה אדמה
 ביותר הרחב הבסיס את ומהווים בה חיים אשר מיקרוסקופיים חיים צמחים, פטריות, ובעלי ספור

ממנה. הניזונה האקולוגית למערכת

 רבי המיקרואורגניזמים את ולהרבות ללכוד בידינו נפוצים, יש וחומרים פשוטים כלים בעזרת
 ומזהמים, מכמיקלים הקרקע הקומפוסטציה, טהור תהליכי ושיפור :האצה ובחקלאות הבית במשק רבים יישומים התועלת, שלהם

 ספטיים, אפורים, תאים ספיגה, מים ביוב, בורות במערכות ריחות והעלמת סתימות עילית, המסת אדמה ובניית הקרקע העשרת
קומפוסט. חימצון, שירותי אגני
והגיינה, רפואה) וסבונים, ניקיון לחם, יוגורט, גבינות (עשיית יותר וידועים פחות ידועים שימושים מאות כן: עוד וכמו

בזה היוצא וכל בהם להשתמש וכיצד תועלת, למה, איך, מתי רבי מיקרואורגניזמים ולהרבות ללכוד איך נלמד בסדנה
.  הזה     בקישור מראש בהרשמה מותנת | ההשתתפותחומרים)   (כולל₪ 130עלות: |  דולב  מאשהמנחה:.

16:30-20:30 בפברואר, 19שלישי,  יום
פתוחה סדנא

 לעבוד של הכיף בשביל לבוא סתם ועזרה, או הדרכה, תמיכה משלו, ולקבל פרוייקט/ים על לעבוד לבוא בסדנא חבר לכל חופשי זמן
ביחד.

הרחב לקהל פתוח|  צ'רטקוף  אסףבסדנה: מדריך

16:30-19:30 במרץ, 13, 6 וב  בפברואר27 ,20-  רביעי  מפגשים: ימי4ב- מתמשכת דנאס
) RocketStove( חסכוני לבישול ראשון: תנורקטה מפגש

 בבנייה זה עשן!) וכל (אין פליטות עלויות, ללא מהגינה), ללא (גזם עץ פסולת על לעצמכם: בישול דמיינו
גלם. חומרי ובמינימום עצמית

 מאדמה, ) לבישולRocketstove( תנורקטה ביחד שבועות) נבנה בארבעה חלקים (ארבעה בסדנא
רשת. וקצת נסורת, קרטון

הפנימית. והארובה השלד עם עובד, ונתחיל זה איך קצת ראשון: נלמד מפגש
הארובה. את ונמקם השלד את הבידוד, נטייח חומר את שני: נכין מפגש
והלשון החצאית את והבידוד, ונכין השלד את שלישי: נסיים מפגש
ערב. ארוחת לנו נבשל ואפילו אותו התנור, נדליק את להפעיל איך רביעי: נלמד מפגש

.  הזה     בקישור מראש בהרשמה מותנת | ההשתתפותהמפגשים)  ארבעת  (לכל₪ 350עלות: |  צ'רטקוף  אסף:מנחה

16:30-18:30 בפברואר, 21,  יום חמישי
והורים. לילדים סדנא - בעצמכם זאת פסטל, עשו צבעי סדנת

 צבעים בקלות להכין נלמד מאוד, בסדנא רעילים חומרים מכילים בחנויות שקונים הפסטל צבעי
טבעיים. מחומרים

"בידיים". באתר שראיתם כמו

.  הזה     בקישור מראש בהרשמה מותנת חומרים) | ההשתתפות  (כולל₪ 50 | עלות: כהן טלאור: מנחה

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dENZTnRHQTJJRVNGS2VmY2NjMEItQUE6MA
http://goo.gl/PyNhx
http://goo.gl/VlMsz


20:30 בפברואר, 21חמישי,  יום
הירוק" מהכוכב קיימות: “אורחים קולנוע

 מזהמות, לא במכוניות נוסעים לא אנשים שבו מזוקק כוכב קיים ביקום שם אי
 בשר לגופם מכניסים שקרים, ולא להם שמוכרת מתכת קופסת מול ערב כל יושבים

 הארץ, בכדור לנחות מתנדבת הזה הירוק מהכוכב אחת מתות. אישה חיות של
 בריא. קומדיה לחיות התושבים את ללמד מנת שלו, על בזיהום לשמצה הידוע
ותינוק, כאוס), ובכיכובה.  רווקים3( סרו קוליו של מקסימה היפית

בהרשמה מותנת אינה | ההשתתפות קל כיבוד | יוגש  ש"ח15 עלות:

16:30-20:30 בפברואר, 26שלישי,  יום
פתוחה סדנא

 לעבוד של הכיף בשביל לבוא סתם ועזרה, או הדרכה, תמיכה משלו, ולקבל פרוייקט/ים על לעבוד לבוא בסדנא חבר לכל חופשי זמן
ביחד.

הרחב לקהל פתוח|  צ'רטקוף  אסףבסדנה: מדריך

16:30-19:30  בפברואר27  מפגשים: רביעי4ב- מתמשכת סדנא
) RocketStove( חסכוני לבישול שלישי: תנורקטה מפגש

 בבנייה זה עשן!) וכל (אין פליטות עלויות, ללא מהגינה), ללא (גזם עץ פסולת על לעצמכם: בישול דמיינו
גלם. חומרי ובמינימום עצמית
 מאדמה, נסורת, ) לבישולRocketstove( תנורקטה ביחד שבועות) נבנה בארבעה חלקים (ארבעה בסדנא

השני.  החלק רשת. זהו וקצת קרטון

.  הזה     בקישור מראש בהרשמה מותנת | ההשתתפות ₪ 350עלות: |  צ'רטקוף  אסף מנחה:| למעלה הפרטים

19:00  בפברואר28חמישי,  וםי
 הקדמון החטא שבין הקשר על – מהירות של היסטוריה: הרצאה

 ,התעשייתית והמהפכה הפרוטסטנטית הרפורמציה, המזון ותעשיית
ההאטה של כאפשרות הקהילה ומושג

 ואפילו מעניינת בהרצאה שמדובר לכם להבטיח יכול אני הכותרת את שרדתם אם
 מזווית המערבי בעולם החיים סגנון את את תבחן לפרקים. ההרצאה משעשעת

 להיווצרותו, ולקרוא שהובילו ההיסטוריים התהליכים את להבהיר ביקורתית, ותנסה
תגר. עליהם

 | .www.slow.org.ilההאטה תנועת על ומרצה דתות. כותב ללימודי אביב, המסלול תל באוניברסיטת לפילוספיה בחוג - דוקטורנט נויפלד  עמיתמרצה:
.  הזה     בקישור מראש בהרשמה מותנת  | ההשתתפות  ש"ח20עלות: 

http://goo.gl/aVxxT
http://www.slow.org.il/
http://goo.gl/PyNhx

