
 

 

 

 
 

 גינה טיפולית אנכית כפתרון למקומות ללא קרקע 

 על פי עקרונות הקיימות התחלות חדשות בהקמת גינה טיפולית בסביבה עירונית

  בתל אביבומעוז אביב יוסף  ת הדר ובשכונוסדנה סיור ל זמינכםאנו שמחים לה

0.352-03.0, בשעות: 3102.20320  -ישי החמהסיור יתקיים ביום   

 דר יוסף תל אביבהג'  5רח' קהילת לבוב      מקום המפגש:
 

עירוניים. לא מעט מאוכלוסיית היעד מתקשה לעבוד  –ות נעדרי חצר/גינה מרבים הם מקומות הגינון הטיפולי הם מקו

מעין "מי מפחד מגינון טיפולי במקומות עירוניים ללא  –עבודה פיזית בכפיפה. הפעם רצינו לשים דגש על גינון עירוני 

  מעשית.בגישת הקיימות  פתרונות ויתרונות  ,/חצר/שטח אדמהגינה

 

                                        בהנחיית:
 תכנון יישום וחינוך לפרמקלצ'ר )קיימות מעשית( –"דרך היער"        

 
 

 בתכנית:
 

 התכנסות והרשמה                     8:30

   .גידול ירקות על הקירות –תה של יעל סתיו על פתרונות ירוקים לגינון אנכי סיור בגינ  - וסתייעל      0:00-10:30

 סדנה פעילהסיור פרמקלצ'ר עירוני בשכונת מעוז אביב בליווי  ילווה את היום   - ברק בן חנן     11:00 - 13:50 

  ינון טיפולי והקשרו לנושא היוםלשיחה על ג בי"ס ונצואלהבנושא צמחיה אנכית ומפגש עם צוות                          

 ארוחה משותפת        13:50-11:15

 שיח מטפלים  – שיחת סיכום    11:15 - 15:30

 ייתכנו שינויים בסדר היום

  

 
 

 .צמחוני לארוחה משותפת וכלי אוכל אישיים  מזון  כובע, מים, להביא יש      

 
 

          לחץ כאן:  ה מקוונתלהרשמ
 

 בירוריםל:   ginunt@gmail.com   

 000אורח ל   ₪ 70 חברעלות:   ל ₪ 

 

 הקדימו להירשם! -מספר המשתתפים מוגבל 

 או כשתתמלא מכסת המשתתפים. 7.00.03' ה בההרשמה תסתיים ביום 

 בציפייה  לראותכם,  הוועדה להעשרה מקצועית
 

https://docs.google.com/forms/d/1cjLGYcwUZe0YjSvYQmUTQ8ir7TRmn4MSaMseKJ_r8vg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1cjLGYcwUZe0YjSvYQmUTQ8ir7TRmn4MSaMseKJ_r8vg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1zUUyAmKrdrlqpSUfTORl8eYuiAtNmcB0xl0NBNwMdmA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1zUUyAmKrdrlqpSUfTORl8eYuiAtNmcB0xl0NBNwMdmA/viewform
mailto:ginunt@gmail.com


 

 
 
 
 
 

 
 

 עצמאיתההגעה 
  

 

 ג' הדר יוסף תל אביב 5קהילת לבוב  :כתובת

 תל אביב  - מרכז סבידור  לתחנת  מחוץ  מרוקח   22מספר  באוטובוס  להגיע למקום   ניתן

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

כיסים תלויים משלטי חוצות ממוחזרים ומקיימת סדנאות מוצר בגישת הקיימות לגינון עירוני: מעצבת   – וסתייעל  

  design.com-www.nvivo בנושא.

   מקים ושותף ב"דרך היער" מנחה קורסי פרמקלצ'ר ופעיל בשכונת נווה אביב ת"א  –ברק בן חנן 

 היער דרך על יליםמ כמה

 המרכיבים ביותר הקטנים מהדברים ופליאה התבוננות ,עצמית חקירה של דרך היא היער דרך

 הוליסטית בראייה )ר'פרמקלצ( אקולוגית ועבודה בתכנון מאמינים אנו .שלנו היומיום את

 עכשיו ,ולסביבה לאדמה המחוברים כיצורים ,עצמנו לתוך והתבוננות שקט של מרחב המאפשר

 .הבאים דורותול

 והמשכיות הרמוניה ,שפע מאפשר שבפשטותו עולם יגלה היער בדרך איתנו ללכת שבוחר מי

 .וקהילה עסק ,גינה ,הבית בפתח

 אקולוגיים -חברתיים ומיזמים פרויקטים להוביל במטרה חברתי-ירוק כעסק הוקמה היער דרך

 .וחינוכית מעצימה ,חוויתית פעילות מתרחשת שסביבם

  WWW.FORESTWAY.CO.IL  -בקשר להיות נשמח

http://www.nvivo-design.com/
http://www.forestway.co.il/

