
לקיימות הקהילתית הסדנא
לוח פעילות חודש יוני
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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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פרמקלצ'ריסטים אנונימיים
 שואלים את עצמכם מדי פעם? שנה או עשור, ר לפני חודש'עשיתם קורס פרמקלצ

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

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

נפגשת על בסיס קבוע, אחת לשבועיים, בימי שלישי.

  פתוח לקהל הרחב |רטקוף 'אסף צ: מנחה | 18:00-20:30, יום ג', 4.6ה-
)שעות 72של  PDCר 'מסיימי קורס פרמקלצ(

סדנא: בניית ערוגה אנכית
 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.

.למדריך באתר "בידיים", כדי לראות תמונות ולשטוף את העיניים, לחצו כאן
 בסדנא   נבנה ונלמד לתחזק מגוון שיטות של גינה ורטיקלית העשויה ממשטחי

הרמה (רפסודות)

רטקוף 'אסף צ: מנחה | 17:00-19:30, 6.6יום ה', 
 ) ש”ח85 (לחברי הסדנא  ש"ח120: 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 16:00-20:00, 8.6יום שבת, ה-
לחצו כאן לפרטיםמעוניינים להצטרף לחברות בסדנא? 

  צעצוע על גלגלים  סדנא: 
 כמה פעמים הסתכלתם על צעצוע עץ ועבר לכם בראש, בתור הורים או קרובי משפחה

לפעוטות "זה ממש פשוט! בא לי לעשות אחד כזה בעצמי!".
אז זה בדיוק מה שנעשה.

 בסדנא נקח עץ גולמי, נבחר דוגמא כמו חיה כלשהי (כלב, ארנבת ואפילו תולעת), ונצייד
אותה בגלגלי עץ, הכל במו ידינו וללא מסמרים או ברגים כלל וכלל!

 רוצים לדעת איך? רוצים להעניק מתנה נפלאה שעשית במו ידיכם לבת האחות בת
השנה? הסדנא הזו בשבילכם/ן...

: אסף צ'רטקוףמנחה|  17:00-19:30, 12.6יום ד', ה
) ש"ח85לחברי הסדנא , כולל חומרים ( ש"ח120: עלות

נא לבוא עם מכנסיים ארוכות ונעליים סגורות

   טרניזשן טבעון  מפגש
המפגשים ממשיכים.

 ,20:30אחרי בדיקה החלטנו שמפגשי הטרניזשן יתקיימו פעמיים בחודש, ברביעי ב-
, וחוזר חלילה. נתראה.10:00ושבועיים אחרי בשישי ב-

הפגישה תתקיים בסדנא הקהילתית לקיימות בטבעון, הגן הבוטני, מכללת אורנים.
פתוח לקהל הרחב

 פתוח לקהל הרחב | 10:00-12:90, 14.6יום ו', ה-
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פרמקלצ'ריסטים אנונימיים
 שואלים את עצמכם מדי פעם ?שנה או עשור, ר לפני חודש'עשיתם קורס פרמקלצ

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

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

נפגשת על בסיס קבוע, אחת לשבועיים, בימי שלישי.

  פתוח לקהל הרחב |רטקוף 'אסף צ: מנחה | 18:00-20:30, יום ג', 18.6ה-
)שעות 72של  PDCר 'מסיימי קורס פרמקלצ(

  No Impact Man  קולנוע קיימות: 
 הסרט עוקב אחר בני משפחת ביבן האמריקנית, שמחליטים להשאיר מאחור את

 אורח החיים הצרכני של השדרה החמישית בניו יורק לטובת הניסיון שלא ליצור שום
השפעה לרעה על הסביבה למשך שנה שלמה.

 בני משפחת ביבן נאבקים שלא לצרוך חשמל או לייצר פסולת, כשבמקביל הם
 עוברים תהפוכות נפשיות עקב השינוי הדרמטי באורך חייהם. הסרט מציג דיוקן רגשי

 של בני הזוג ואת המשברים שבפניהם הם ניצבים ובודק כיצד הם מתמודדים עם
 הבחירה שקיבלו. מהיחסים ביניהם עולה השאלה: האם הצמצום באורח החיים יכול

להביא עימו גם שינויים מפתיעים לטובה?

 ש"ח (לחברי הסדנא חינם) | פתוח 15לאחר הסרט יתקיים דיון בנושא | עלות: 
לקהל הרחב

  תנור רקטה לבישול חסכוני  סדנא: 
  בישול על פסולת עץ (גזם מהגינה), ללא עלויות, ללא פליטות (אין עשן!)דמיינו לעצמכם:

וכל זה בבנייה עצמית ובמינימום חומרי גלם.

 ) לבישול מחומרי גלםRocketstoveבסדנא נלמד כיצד מתכננים ונבנה ביחד תנורקטה (
ופסולת שקל להשיג.

 הערה: לא נספיק לסיים בסדנא את התנור במלואו, כיוון שישנם שלבים שדורשים זמני
ייבוש, אך על כל השלבים שאליהם לא נגיע, נעבור באופן מפורט.

: אסף צ'רטקוףמנחה|  17:00-19:30, 19.6יום ד', ה
) ש"ח85לחברי הסדנא  ( ש"ח120: עלות

נא לבוא עם מכנסיים ארוכות ונעליים סגורות

  סדנא להצלת הבדים – אמהות ובנות  ה

 מכנסיים. כתם שלא ירד. חולצה שנקרעה? כיצד ניתן להציל בגד במקום להשליכו לפח
?כיצד ניתן לשדרג בגד עייף ומיושן. שחוקות מדי

 תלמד כיצד ניתן ליצור בקלי, מעצבת ומנחת סדנאות עיצוב אופנה משודרג, טל בלטר
 שאריות, כפתורים, בגדים ותכשיטים ישנים. אופנתיים ועכשוויים, קלות פריטי לבוש מחודשים

.אקססוריז ומתנות לשימוש מחדש, ואפילו וילונות משמשים כדי ליצור מחדש בגדים, צמר

.נשדרג חולצת טי שירט לחולצה קייצית ואופנתית, שמיועדת לאמהות ובנות, בסדנא
.ישנות לשדרוגצורה Tמוזמנות להביא חולצות 

: טל בלטרמנחה|  17:00-19:00, 23.6יום א', ה
) ש"ח למשתתפת70לחברות הסדנא ובנות משפחותיה ש"ח למשתתפת (100: עלות

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://goo.gl/EoQ31
http://goo.gl/EoQ31
http://goo.gl/EoQ31
http://goo.gl/EoQ31
http://goo.gl/ZcDbM
http://goo.gl/ZcDbM
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


   טרניזשן טבעון  מפגש
המפגשים ממשיכים.

 ,20:30אחרי בדיקה החלטנו שמפגשי הטרניזשן יתקיימו פעמיים בחודש, ברביעי ב-
, וחוזר חלילה. נתראה.10:00ושבועיים אחרי בשישי ב-

הפגישה תתקיים בסדנא הקהילתית לקיימות בטבעון, הגן הבוטני, מכללת אורנים.
פתוח לקהל הרחב

 פתוח לקהל הרחב | 10:00-12:90, 14.6יום ו', ה-

   מעשי – סדנא לחילוץ חלומות טכנולוגיים  Eco-Making  סדנא: 

 האם קרה לכם פעם שחשבתם על רעיון מדליק למכשיר שהייתם רוצים לבנות, אך
 הוא נשאר בגדר רעיון הוא היה תלוי באיזו שהיא בקרה אלקטרונית, שתכל'ס אין

לכם שום מושג בה?

 למשל, רציתם שתנור השמש שלכם יסתובב מעצמו אל מול השמש? או שהמים
 הקרים שמקדימים את החמים במלקחת יחזרו לדוד או ישקו את הצמחים בחוץ
 במקום לזרום לביוב או לסחוב אותם בדלי החוצה כל לילה? רציתם אולי להכין

מערכת השקייה שתשקה רק כשבאמת האדמה יבשה ולא לפי שעה ויום בשבוע?

 במשך רוב ההיסטוריה האלקטרונית שלנו, עולם הבקרה האלטקרונית היה סגור
 בפני טכנאים ומהנדסים בלבד. משפחת ארדואינו (ודומותיה) היא חלק ממהפכה

 הולכת וגדלה שבאה לפתוח את הדלת שהייתה סגורה ולהפגיש מייקרים, אמנים,
 מעצבים, אקולוגים ואנשי חינוך עם סביבת פיתוח נעימה שבתוכה יוכלו כולם

לחבר את העולם הטבעי שלהם ולהעשיר אותו בבקרה אלקטרונית.

  יספרו לנו על ה"מה" וה"למה".XLNבחצי הראשון של הסדנא תום וארנון מרשת 
 משם נצלול ישר לעניינים, ונתנסה בעבודה עם ארדואינו וסביבת הפיתוח,

 באמצעות התנסות פעילה בשלושה פרוייקטים ברמת מורכבות עולה. בסוף
 הסדנא ייצא כל משתתף עם ידע שיאפשר לו לגשת לארדואינו בכוחות עצמו,

להתקדם בלמידה ולהניע פרויקטים.

 רשת: תום סופר וארנון זמיר,  | מנחי הסדנא17:00-20:00, 27.6יום ה', ה-
XLN
) ש"ח85לחברי הסדנא  ש"ח (120: עלות
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על הסדנא הקהילתית לקיימות

 , 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•

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
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