
 אגף קיימות וסביבה

 

 www.misgav.org.il  |  70 - 2279980. פקס  | 70 -2279910. טל  |  97102משגב . נ.ד

 כמון |כמאנה  |כישור  |יעד  |יודפת  |יובלים  |אל -טל |חרשים  |חוסנייה  |יחד -הררית |חלוץ -הר |דמיידה  |גילון  |אשחר  |אשבל  |אבטליון 

 קורנית |צורית  |פלך  |נעים -ערב אל |( שגב)עצמון  |סלאמה  |ב "מצפה אבי |מעלה צביה  |מנוף  |מכמנים  |מורשת  |מורן  |לוטם  |לבון  |

 משגב ,מרכז קהילתי משגב: מרכזי שירותים |בר לב , שיות משגבפארק תע: אזורי תעשיה |תובל  |שכניה  |שורשים  |רקפת  |עין -ראס אל |

הצעה לקול הקורא  :במשגב  ילתיותלפעילי הגינות הקה  –קהילתית  הכשרה תוכנית

 לאתר חקלאות יישובית המשמש לפעילות קהילתית

 

 מבוא

הבסיס . משגב ולתושביהנושא הקיימות ואיכות הסביבה הינו אחד הנושאים החשובים למועצה האזורית 

הדומה , של רעיון הקיימות הוא חברה שמשמרת את משאבי הטבע לדורי דורות בתהליך מחזורי

בחברה כזו החומרים השונים משמשים לצרכי האדם ולאחר מכן חוזרים . לתהליכים המתרחשים בטבע

 .לשימוש נוסף או למאגר חומרי הגלם מבלי לאבד מערכם

לה כמטרה לקדם תהליך זה כחלק מחזון שבו משאבי הטבע משמשים אותנו מועצה אזורית משגב שמה 

, לאור חזון זה נכתבה תוכנית האב לקיימות ומתוכה נגזרו מפגשי הפעילים. באופן מחזורי ולאורך זמן

 . העצמת הקהילה ויצירת הגינות בישובים

תיתן לפעילים במשגב כלים להקמה ותחזוקה של גינות ( במתכונת של קורס)סדרת המפגשים  

היא מהווה חלק ממערך פיתוח מנהיגות סביבתית וכן חיזוק . מקיימות וידידותיות לסביבה, קהילתיות

כמו כן הוא יעניק למשתתפיו כלים לגיוס . הקהילות מתוך המפגש הבלתי אמצעי עם הסביבה והאדמה

 .הילה לפרויקטים סביבתיים וכן לעבודה רב שנתית עם מתנדביםהק

 

 מטרות התוכנית

 לימוד עקרונות סביבתיים בהקמה ותחזוקת גינה והפצת המידע בישובי המועצה . 

 העצמה וחיזוק הקהילה ביישובי משגב. 

 

 יעדים אופרטיביים

 הבנה של מערכות חיים טבעיות ומלאכותיות בחצר הבית. 

 ר'גינות מקיימות וקהילתיות מתוך עקרונות הפארמקלצ מתן כלים להקמת. 

  הובלת פרויקטים  –עשייה בתחום הסביבתי. 

 חיזוק הקהילה ויצירת זהות וחוסן קהילתי מתוך העשייה המשותפת ובניית המסורת של המקום . 
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 תוכנית הקורס

בהתאם לכך חלק מהמרצים הם בעלי . התוכנית משלבת ידע מהתחום האקדמי עם התנסות מעשית

תוכן הקורס נוגע גם במישור . הכשרה פורמאלית ואקדמית וחלקם באים עם ניסיון רב בעשייה בשטח

 . היישומי של גינון אקולוגי וגם בהיבטים הקהילתיים

השני הוא פרטני ונותן . ניק רקע וידע לכל המשתתפיםהראשון אזורי ומע: כמו כן היא מחולקת לשניים

 .מענה לכל צוות המקים גינה בישובו

 
 תוכנית המפגשים

:  2102אביב . מפגש אחת לשבועיים בימי שישי בבוקר: המפגשים יתנהלו בצורה של קורס מרוכז

 . 1::02 -1::0ימי שישי בין . עד יוניפברואר 

 מנחים תוכן שעות מפגש

0 

 ומבואהכרות 

02.2.02 

 .הצגת הקורס  והמשתתפים, היכרות 4

 

 

 הכרות עם גן הקיימות

 

 

 ר'תכנון הגן  ברוח הפארמקלצ

 נירית קרן

 

 

 

 צבי ניר/ איתן רוזנברג

 

2 

 הקמת גינה

 מעלה צביה

:.:.02 

נעבור : הקמת גינת ירק עונתית באופן מעשי 4

עיבוד , תכנון -על כל השלבים תוך כדי עשייה 

כמו כן  .זריעה ושתילה, חיפוי, השקיה, הקרקע

 . הקמת ערוגות מוגבהות

  יואב כהן

: 

 בוסתנאות

 מעלה צביה

02.:.02 

עקרונות  -בוסתן ים תיכוני בארץ ישראל  4

, הזנה, השקיה, בסיסיים בתכנון ובניית בוסתן

 .טיפול וגיזום עצים ושיחים

 

  יובל מילר

4 

 סיור

91.9.10 

יערות מאכל ועבודה , גן ירק: סיור כישורית 2

 .  טיפולית דרך גינון

 אלירן דה מאיו

 נירית קרן
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5 

 קהילה וגינה

 גן הקיימות

20.4.02 

 –קהילה יוצרת גינה וגינה יוצרת קהילה  4

להסתכל מחדש על המפגש בין צרכים 

 .קהילה ושטח ציבורי, אנושיים

 

 לורנס -נירית קורן

 (שדמות)

 

6 

 הגינהליווי 

 קומפוסט

 מעלה צביה

5.5.02 

משטר , תחזוקה והדליה: התקדמות העונה בגינה 4
 .המים ושירת העשבים

 מועדי זריעה ושתילה, הנבטה: על זרעים ושתילים
 

 סדנת קומפוסט 
 

 יואב כהן
 
 
 

 גלעד אוסטרובסקי

2 

 מתנדבים

והסתכלות 

אחרת על 

 הגינה

 גן הקיימות

01.5.02 

מערכות יחסים ועבודה עם , הכשרה, גיוס 4

 . מתנדבים

 

 מדעי הצמח וגינות ורטיקליות

 דנה אמיר

 

 

 שירן מלכה

 

0 

 סיור

9...10 

2 

 

 

 וקהילה באורנים גן בוטני  קיימות

 

 

 נירית קרן

 גידי פרידמן

1 

 תזונה וגינה

 כישורית

06.6.02 

יצירה של . הקשר שבין הגינה הבית והמקום 4

 .אקולוגיתתזונה מקומית 

 אלירן דה מאיו

01 

 מפגש סיכום

 מעלה צביה

:1.6.02 

מסורות ומפגשים סביב הנעשה  -יצירת מקום 4

 .בגינה הקהילתית

ארוחה משותפת : סיכום הקורס מפגש חוויתי

 .ומחשבות לעתיד

 נירית קורן לורנס

 נירית קרן

 איתן רוזנברג
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 :עלות הקורס

 הקורסלכל ₪  51: -אנשי הגינות הקהילתיות

 . לכל הקורס₪  451 -אנשי משגב

 .₪  51 -עלות מפגש בודד

 

 . הקורס מסובסד על ידי משרד החקלאות

 


