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 רב תרבותיות מוצלחת מן הגינה ועד הצלחת

  "תלמי אחווה"בחווה החקלאית , טיפול באמצעות בישוללעל החיבור שבין הגינה הטיפולית ו

ין ב 70.30.32הסיור יתקיים ביום חמישי  "תלמי אחווה"החקלאית אנו שמחים להזמינכם לסיור בחווה 

 בעיר לוד  0.33-31.51שעות ה

מרכז חינוכי קהילתי החווה הוקמה לפני כחמש שנים תוך מטרה לשמש  -קצת על המקום

בדגש על יחסי הגומלין בין אדם לסביבתו הטבעית , יבתי וחברתיבס, המשלב חינוך חקלאי

מטפלת באמצעות , (מחוז מרכז) רפרנטית לימודי חקלאות וסביבה , אבן פזזהבה  .והאנושית

ערכי הטיפול באמצעות מלווה את החווה מהקמתה , גינון ושותפה לפעילות עמותת אדם צומח

החווה נותנת מענה . הם חלק מכל הפעילויות בחווה גינון בגן הירק והשטחים החקלאיים

  .לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים

ערבים , חילוניים, מורים ומורות דתיים . ברב תרבותיות ובדו לאומיות ות החווה מאופיין צו

מורים ומורות שתחום התמחותם הם גינון טיפולי  ביניהם. ויהודים העובדים ומלמדים יחדיו

 .באתר החווהמוזמנים להמשך קריאה  .ותרפיה באמצעות בעלי חיים

    

לצרכים השונים של בין מגוון הרחב של הפעילויות בחווה איך משלבים  אז

   ?גינה של טעם בצלחתל ומה בין חווה חקלאית ?האוכלוסייה הרב תרבותית

  :בתכנית

 . התכנסות והרשמה    0299 -  02:9

 .התפתחותה לאור החזון של החווה  ומנהל המקום -מנהל החווה  תום שי    0.49 - 9:.0

 .גינון הטיפולי ושימוש במרחב האפשרויות בחווהה - גינוןאמצעות מטפלת ב, עתליה גבע                      

 צפייה במטבח בפעילות תלמידים  –  ביקור במטבח   0249-19211

  מגוון תחומי הפעילויות בחווההכרת  -סיור בחווה   19211-11299

            במלח ובשמן עם , בסוכרייבוש והכנת תוצרים של מיצוי 2 פעילות משותפת -חדר תבלינים וצמחי מרפא   11299-11241
 .לקחת לביתכם התוצר ניתןאת . וצמחי מרפא  תבלין צמחי            

 לצלחת  נתנסה בהכנת מאכל מתוצרת הגינה מן הגינה – סדנת הכנה במטבח  11241-13211

 כל אחד מביא אוכל צמחוני לשולחן משותף -הפסקת אוכל  קל   13211-13219

ההרצאה נקיים סיכום בתום . מרפאה בעיסוק– תרצה מסינג - טיפול באמצעות בישול-הרצאת אורח   14299-11241 

                    . טיפים והשלכות לעבודה, שיח ניסיון עמיתים הכולל          

 הסדנה תותאם לתנאי גשם –סיור יתקיים בכל מזג אויר ה

  הרשמה מקוונתקישור ל ח "ש09-לאורח, ח "ש09-לחבר: עלות הסיור   

 כיבוד קל באחריות המשתתפים בסיור ,    ginunt@gmail.com :  לבירורים 

 !הקדימו להירשם -מספר המשתתפים מוגבל 

 .או כשתתמלא מכסת המשתתפים 17.3.21' ההרשמה תסתיים ביום ג

 הוועדה להעשרה מקצועית,  בציפייה  לראותכם

https://sites.google.com/site/talmeyachva/home
https://goo.gl/forms/O92CrZaLWUAi5pOH3
https://goo.gl/forms/O92CrZaLWUAi5pOH3
mailto:ginunt@gmail.com
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 : איך מגיעים

 בהתאם למפה המצורפת מטה : לנוסעים ברכב

 חברת קווים  7קו :  לנוסעים בתחבורה ציבורית

 

998013932-_15_2https://www.bus.co.il/otobusimmvc/Line_Places/1010/ 

 ק בלבד 'התשלום במזומן והמחאת צ. ניתן לשלם בסיור הן לסיור והן לחברות בעמותה : הערה

    

 

  /https://sites.google.com/site/talmeyachva :תלמי אחווהמוזמנים להיכנס לאתר 

 תום שי 2החווהמנהל 

 1בן חמו אהרון ` רח 2כתובת

 9279680-08 2טלפון
 

https://www.bus.co.il/otobusimmvc/Line_Places/1010/2_15_-998013932
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