
לקיימות הקהילתית הסדנא
לוח פעילות חודש מאי
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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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סדנא: ייחורים וריבוי צמחים
 ייחור הינה שיטה מסורתית ויעילה ביותר באמצעותה ניתן ליצור מצמח אחד

 צמחים רבים וזאת ע"י השרשת ענפים. לשיטה זאת יתרונות רבים וזאת בעיקר
 בזכות הפשטות בה ניתן ליצור שתיל חדש צעיר ורענן שזהה גנטית לצמח האם

 בו אנו חפצים. ייחור איכותי הוא תהליך ייחור שאחוז ההצלחה בו גבוה וזמן
הפיכת הייחור לצמח בוגר משגשג הוא קצר.

 בסדנא, אורן עזארי, אגרונום ואיש צוות בגן הבוטני באורנים, ילמד באופן המעשי
ביותר איך מייחרים, אלו צמחים ניתן לייחר, ומה התנאים המיטיבים לייחור.

 אורן עזארי: מנחה | 17:00-19:30, 2.5יום ה', 
 ) ש”ח42 ש"ח (לחברי הסדנא 60: עלות

פגישת טרניזשן טבעון
 אחרי ההשקה המרגשת, שבה גם הזמנו את יואב אגוזי להתנעת תהליך טרנזישן

בטבעון, הגיע הזמן גם לעשות מעשה ולהפגש. 
 הסדנא הקהילתית לקיימות מזמינה את כל מי שמתעניין בתהליך כזה, כאן

בטבעון, למפגש ראשון והתחלת עבודה. 
 ניתן לצפות בהרצאה שללמי שצריך תזכורת, או שלא בדיוק יודע במה מדובר, 

.יואב מערב ההשקה בקישור הזה

 פתוח לקהל הרחב | 17:30-19:30, יום ב', 6.5ה-

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 בטוחי. ופשוט ללמוד יחד), שעות 72כל מי שעבר קורס בסיסי של 

הקבוצה נפגשת על בסיס קבוע, אחת לשבועיים, בימי שלישי.

  פתוח לקהל הרחב |רטקוף 'אסף צ: מנחה | 18:00-20:30, יום ג', 7.5ה-
)שעות 72של  PDCר 'מסיימי קורס פרמקלצ(

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, יום ד', 8.5ה-
אסף צ'רטקוף מנחה: 

  ש"ח)50 ש"ח (לחברי הסדנא: 70עלות (כולל חומרים): 

"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 9:30-13:30, יום שבת, 18.5ה-
לחצו כאן לפרטיםמעוניינים להצטרף לחברות בסדנא? 
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קפה תיקונים
 ,במפגש כל אחד מאיתנו יוכל להביא חפצים שונים בלויים או מקולקלים ויחד נשב

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

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

ח (לחברי הסדנא, חינם)"ש 10: עלות | 17:00-20:00, יום ב', 20.5ה-
פתוח לקהל הרחב 

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 בטוחי. ופשוט ללמוד יחד), שעות 72כל מי שעבר קורס בסיסי של 

הקבוצה נפגשת על בסיס קבוע, אחת לשבועיים, בימי שלישי.

  פתוח לקהל הרחב|רטקוף 'אסף צ:  | מנחה18:00-20:30, יום ג', 21.5ה-
)שעות 72של  PDCר 'מסיימי קורס פרמקלצ(

קולנוע קיימות: מכורים לפלסטיק
 הסרט מקיף שלוש שנים של. סרט דוקומנטרי על פתרונות לזיהום פלסטיק

 כולל שני מסעות למרכז האוקיינוס, יבשות 5מדינות על פני  12-צילומים ב
 הסרט מפרט את דרכו של הפלסטיק. שם מצטברת פסולת פלסטיק, השקט

 השנים האחרונות ומספק שפע של ראיונות מומחים על פתרונות 100במהלך 
 פתרונות אלה – הכוללים פלסטיק. רעילות והתכלות ביולוגית, מתקדמים למיחזור

 עשוי מצמחים – יספקו לצופים פרספקטיבה חיובית של תקווה לגבי העתיד שלנו
.עם פלסטיק

 15 עלות:| לאחר הסרט יתקיים דיון בנושא  | 20:30-22:00, יום ה', 23.5ה-
פתוח לקהל הרחבש"ח (לחברי הסדנא חינם) | 

סדנא: בניית מגדל ירק
 לגדל את המזון לצריכה עצמית זה משהו אחד. לגדל מזון כשאין גינה זה כבר

 ליגה אחרת לגמרי! בסדנא הקהילתית לקיימות פתחנו פינה בחצר שנקראת "גן
מאותגר מקום", ובה תוכלו למצוא שיטות שונות לגינון שתופס מעט שטח. 

 ילמד אותנו כיצד לבנות מגדל ירק מחומריאסף פרי בסדנא לבניית מגדל ירק, 
גלם פשוטים וזמינים ונדבר גם על מה שותלים במגדל ואיך מתחזקים אותו.

 שימו לב: בסדנא אנו בונים רק מגדל ירק אחד כולנו יחד. את הידע תוכלו לקחת
וליישם אותו בעצמכם, אם בעבודתכם בסדנא הפתוחה או בבית

 ש"ח70 | עלות: 9:00-14:30, יום ו', 31.5    ה-
 אסף פרי| מנחה:)  ש"ח49     (לחברי הסדנא: 
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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•
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http://www.tcsw.org.il/diy/local_care-community-woking-together/
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http://www.tcsw.org.il/care/ecotheater/
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