
  
 
 

ילתי גינות , מינהל קהעיריית ירושליםגינת מוזיאון הטבע, הכנס בשיתוף 

אביב, ארגון גינות קהילה -העיר, החברה להגנת הטבע קהילת ירושלים ותל

 בישראל, מוזיאון הטבע, קרן ירושלים ירוקה, האביטוס הגן הבוטני
 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 רות ההדרכה והמקצועיש

 הנדסת הצומחתחום  - אגף פרחים והנדסת הצומח

 הכנס השנתי הארצי

2018 , לגינון קהילתי
 

 
 
 
 

 מתנדבים, רכזים ופעילי גינות קהילתיות,
הנכם מוזמנים להשתתף בכנס הארצי השנתי לגינות קהילתיות בישראל, 

 ,ט"ז בסיוון תשע"ח, 2018במאי  30שיתקיים ביום רביעי, 
 16:00עד  08:30בין השעות 

  ירושליםבמוזיאון הטבע שבקהילתית הגינה ב
 .]רחוב המגיד, המושבה הגרמנית[

 
רחבי הארץ, שולחנות עגולים הקהילתיות בהגינות  תתצוגה של פעילו תתקייםבכנס 

במגוון הפעילויות הקיימות בגינה  ים וסדנאותסיור ,הקשורים לגינון הקהילתי נושאיםב
 .]תכנית מפורטת להלן[ און הטבעיהקהילתית שבמוז

 
 :רישום מוקדם תמחייב ךא ,כנס ללא עלותהשתתפות בה

  .]יוסי בן שחר[ 050-6241607 

 מספר המשתתפים מוגבל. אנא, הירשמו בהקדם!

 ניתן לרכוש במקום. צהרייםלארוחת הה קשמכריך ו
 

 מהפעילות הנערכת בה,ו מהגינה יםאחרתוצרים המעוניינות להציג פוסטרים או קהילתיות גינות 
 .yosyb@shaham.moag.gov.il עם יוסי בן שחר: לדוא"במתבקשים ליצור קשר 

 
 .050-6241607לבירורים ולפרטים נוספים: יוסי בן שחר, נייד: 

 

 ,נשמח לראותכם
 תחום הנדסת הצומח 

 שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 לטופס ההרשמה לכנס ולתצוגות

https://docs.google.com/forms/d/1nvwaQzJxPeWpDC_9OZfiycAvyaNGAnsFjAncZQgI9HQ/edit?chromeless=1 

  

https://docs.google.com/forms/d/1nvwaQzJxPeWpDC_9OZfiycAvyaNGAnsFjAncZQgI9HQ/edit?chromeless=1


  *:יוםהסדר 

 

 התכנסות והרשמה  - 08:30

 ברכות - 09:00

 ;טבע עירוני וגינון קהילתי ;הווה ועתיד ,עבר -גינון קהילתי  -הרצאות טד  - 09:20

 צמד זמרי הבית ;קהילה וגינה ומה שבניהם

הקשר עם  ;איך בונים ומשמרים -גינה וקהילה  :שולחנות עגולים בנושאים - 11:45-10:00

ידום טבע עירוני; ביקור במוזיאון הטבע; קהרשות; הגינה הקהילתית כמנוף ל

. כל שולחן ירוכז ע"י שני הגינה הקהילתית כמקור מזון וחקלאות עירונית

 מנחים ויעסוק בנושא המרכזי עם קריצה לנושאים נוספים. 

 סדנאותלהפסקת קפה ומעבר לסיורים ו - 11:45

מים ת ובריכ; סיור מודרך בגינה -בשני סבבים  ,סיורים, סדנאות ותצוגות - 14:00-12:00

 -משתלה מהלב  ;איך עושים את זה -חזור יקומפוסט ומ ;בגינה הקהילתית

 ;סיורים עצמאיים במוזיאון הטבע ;גידול ירקות ועצי פרי ;משתלה בגינה

תיכוני -סיור בחורש הים ;צמחי מאכל בעיר גידולל םמתקניל מרכז ההדגמה

 בגינה

באופן עצמאי;  ביאלהיה או יניתן לרכוש כריכים ושת -ם יצהריהפסקת  - 14:00

 צמד זמרי הביתהופעה של ברקע 

 סיור חוזר בגינה למאחרים  - 15:00

 משוערסיום  - 15:00

 

 

 . נוספות לצוות המארגן הצעות גיש* ייתכנו שינויים בתכנית. ניתן לה
 


