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תכנית – קורסים לתושבים   2018 – 2019

לתושבי הגליל המערבי היקרים!
שמחים להציע לכם סדרה של קורסים קצרים במגוון נושאים מרתקים ומסקרנים 
הקשורים לטבע ולעצמנו. מוזמנים לבחור את המעניין ביותר עבורכם ולהצטרף 

אלינו למסע של יופי, פליאה ופסק זמן מהיום-יום והשגרה המתישה.
ראו חוברת זו כהזמנה אישית ועזרו לנו להפיץ את המידע בכל דרכי התקשורת 

למשפחות וחברים.
מאחלים לכם עניין והנאה,

1. נא להתקשר או לשלוח מייל עם הפרטים הבאים:

א. בהמחאה )צ‘ק( – לשלוח בדואר או להביא לאיגוד:
     עבור -  איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי. רחוב דרור, כרמיאל. מיקוד- 2198901

ב. בהעברה בנקאית –  לבנק לאומי – 10, סניף מספר– 961, מספר חשבון – 22730065
     בבקשה להעביר במייל אסמכתא על התשלום.

שימו לב! 
• עד לקבלת אישור התשלום, יירשם שמכם ברשימת המתנה. נא ודאו העברת התשלום בהצלחה.  

• עדיפות תינתן לתושבי רשויות האיגוד. 
• אישורי תשלום וקבלות יישלחו במייל ובדואר.

• מדיניות ביטולים והחזרת תשלומים -  נרשמת והתחרטת? עד למפגש הראשון ניתן לקבל החזר מלא.   
   מהמפגש השני והלאה לא יהיו החזרים.

• פתיחת הקורסים מותנית במספר מינימום של נרשמים

אופן ההרשמה: 

2. נא להעביר תשלום במועד ההרשמה על פי הפרטים הבאים, שתי אפשרויות לתשלום:

רוצים להירשם?  יש שאלות? צריכים עזרה?  

ilit@ecowest.co.il ,עילית בלוך    |    shira@ecowest.co.il   04-9888633 – שרון וזאנה

www.ecowest.co.il

שם מלא          שם הקורס/ים          מספר טלפון נייד          כתובת מייל          כתובת מגורים

עילית  בלוךהילה בן דורי 
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תוכן העניינים

4 1. שפת הציפורים – סטפן קסטנבוים ואורי ערד )בעלי-חיים( 

5 2. יוצרים מקום – רוהאן פלאות )קהילה( 

6 3. זה בטבע שלי – אורה המר )טבע-חברה( 

7 4. בואו נדבר – מריאלה יעבץ בוחניק )קהילה( 

8 5. כי האדם עץ השדה – טל לבנוני )בוטניקה( 

9 6. חלקת אדמה ופיסת שמיים – דבי לרר )גינון אקולוגי( 

10 7. סיפורם של חרקים – אחיעד סוירי )אנטומולוגיה ואקולוגיה( 

עמוד:שם הקורס:
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“שפת הציפורים“ – 
סטפן קסטנבויים ואורי ערד

שפת הציפורים הוא כלי עוצמתי לחיבור בין האדם לסביבתו. בקורס נלמד להקשיב, לצפות ולהבין את 
האותות שהציפורים שולחות אל הסביבה, נכיר לעומק את דרכי פעולתן ומקומות המחייה שלהן בסמוך 

לבתינו, נצייר, נחקה ציפורים ויצורים אחרים, נשחק ונספר סיפורים. במפגשים נתמקד בהכרות מעמיקה 
עם אורחות חייהן המסתורי של הציפורים אשר חיות בסמוך אלינו, נלמד להכיר אותן כמו חברות טובות. 

מתוך כך איננו מרבים לציין את שמות המינים )במילים אחרות, לא מדובר בקורס צפרות קלאסי(

הקורס יתקיים בשני מחזורים לבחירתכם: אביב וסתיו. בכל מחזור 6 מפגשים, 
בימי ראשון, בשעות 15:00-18:00. 

המפגשים יתקיימו במספר אתרי טבע בגליל התחתון ביניהם יודפת, מעלה צביה וכפר מסריק. 
הקורס מתאים לכל אחד! אין צורך בידע קודם. גם ילדים שאוהבים ציפורים מגיל 10 ומעלה מוזמנים להצטרף 

להוריהם לאחר תיאום ציפיות עמנו. 

מחזור סתיו:
7.10 - השפה האוניברסלית של הטבע
14.10 - חמשת הקולות של הציפורים

21.10 - כיצד לזהות ציפורים?
28.10 - דגמי אזהרה – כיצד הציפורים יגלו לנו סודות?

4.11 -    עופות דורסים
11.11 - סיכום ואינטגרציה

אורי ערד – 
צפר בוטנאי ומדריך ב“שומרי הגן“, מייסד אבני דרך – התכנסות מלאכות קדומות. מייסד פרוייקט “שפת 

הציפורים“.  מתגורר ביודפת ומחפש חיבור פשוט, אמיתי ועמוק בין האדם לטבע.

להרשמה, תשלום ובירורים:  
ilit@ecowest.co.il ,עילית בלוך | shira@ecowest.co.il  04-9888633 – שרון וזאנה

המפגשים 
יתקיימו בכל מזג אוויר, 

כמו הציפורים.

סטפן קסטנבוים – 
מדריך ומחנך בנשמתו, בוגר “8 המגינים“, מדריך ב“שומרי הגן“ ומתכנן פרמקלצ‘ר.  מורה לחינוך סביבתי 

בבתי ספר. צפר וחובב טבע מושבע.
למידע נוסף- מודל 8 המגינים לחיבור עמוק לטבע על פי ג’ון יאנג.

מחזור אביב: 
17.3 - השפה האוניברסלית של הטבע

31.4 - חמשת הקולות של הציפורים
14.4 - כיצד לזהות ציפורים?

28.4 - דגמי אזהרה – כיצד הציפורים יגלו לנו סודות?
5.5 -    עופות דורסים

19.5 - סיכום ואינטגרציה

עלות למשתתף: 

בהרשמה מוקדמת
עד ה-30 בספטמבר: 660 ₪.

החל מה-1 באוקטובר:  800 ₪
התשלום במועד ההרשמה 

בתשלום אחד. 

https://www.sfataa.com/8shields
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“יוצרים מקום“ )Place-Making( - יזמות חברתית - 
רוהאן פלאות

 ,)Project for Public Spaces( ,מארה“ב PPS קורס קהילתי – יישומי המבוסס על מתודולוגיות ארגון
המופצות בכל העולם, ובשנים האחרונות גם בישראל. “יצירת מקום” הוא כלי חברתי לקידום אורח חיים 

מקיים ואזרחות פעילה. שיטה זו מקדמת את המרחב הציבורי והשותפות הקהילתית כמנוע לקידום 
מקום שטוב לחיות בו.

6 מפגשים של שעתיים כל אחד, בימי שני, בשעות 17:30 עד 19:30. 
המפגשים יתקיימו באיגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי -  רחוב דרור, כרמיאל.

תאריכי המפגשים:

8.10  –  היכרות עם גישת ה PLACEMAKING, יצירת מקום כמנוע לקיימות, נחלת הכלל ו “חיים של  
                 עולם אחד“, והיכרות ראשונית עם פרוייקטים מוצלחים של יצירת מקום מהארץ והעולם

15.10 -  איך מקום “מספר סיפור“ ? עקרונות “יצירת מקום“, וחלימה ראשונית על “המקום שלי“
22.10 –  לעומק המתודולוגיה : עקרונות שיתוף ביצירת מקום )מ“שלי ל“שלנו“(, הגדרת מקום 

                   והערכה ומשחקי דירוג מקום
29.10 -  סדנת תכנון תהליך ליצירת מקום ו “יריית פתיחה“ לפרוייקט האישי

שבועיים הפסקה
12.11 – סיור אתרים – סיור בין מקומות שונים שנבחרו על ידי המשתתפים כ“מקומות“ פוטנציאליים

שבועיים הפסקה
26.11 – הצגת פרוייקטים, ומפרט פעולות המשך, מסקנות וחזון אישי להמשך

רוהאן פלאות  – 
פירסומאי לשעבר, בוגר ומנחה תוכניות ב”מרכז השל לקיימות”, ובמסגרת השתלמויות חינוכיות פוגש 

מאות אנשים בכל שנה במטרה לספר סיפור אחר על קיימות, תרבות הצריכה, הערכים והבחירות שלנו, 
ועל הקשר של כל אלו למציאות התרבותית, החברתית, והפיזית בתוכה אנו חיים.

להרשמה, תשלום ובירורים:  
ilit@ecowest.co.il ,עילית בלוך | shira@ecowest.co.il  04-9888633 – שרון וזאנה

עלות: 

660 ₪ למשתתף.  
התשלום במועד ההרשמה בתשלום אחד. 

הקורס מתאים במיוחד לתושבים פעילים 
בקהילות, מנהלי קהילות, נציגי רשויות 
ממגוון תפקידים ולתושבים בעלי חזון. 
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“זה בטבע שלי” –
 לצעירים בנפשם | אורה המר

החיים המודרניים מחלישים את הקשר שלנו עם הטבע. כיצד נחזק אותו מחדש?  איך זה משפיע עלינו, 
על הנפש ועל הבריאות שלנו, על העולם שלנו?  במפגשים, נתחבר חזרה לטבע במגוון דרכים, ונרגיש 

שניתן לעשות זאת  בכל גיל ובכל מקום.  

תאריכי מפגשים:
4 מפגשי בוקר בני שעתיים וחצי כל אחד, פעם בשבוע,  בימי שלישי בין 9:00 – 11:30 

במהלך חודש אוקטובר: 9/10, 16/10, 23/10,  30/10

בין הנושאים העיקריים בהם ניגע 

מפגש ראשוני בטבע – מה אני פוגש/ת ומה פוגש אותי?• 
נפעיל את כל החושים כי זה בטבע שלנו• 
גילוי ותיעוד  -  זיכרון, צילום, יצירתיות• 
יצירה בטבע , עם חומרים טבעיים ואחרים• 
תחושת הזמן בטבע• 
הקשבה מונחית• 

אורה המר – 
מנחה ברשת הירוקה, אדריכלית, נגרית, מנחה מעגלי הקשבה, נשים וקיימות, אזרחית פעילה שניהלה 

עמותות בנושאים רב-תרבותיים וקהילתיים. אוהבת, שומרת ומכבדת את הטבע והאדם. 

הקורס מתאים לכל גיל*
* המפגשים יתקיימו בחורש הגלילי, ייתכן שנקבע במספר מקומות שונים. 
נכין תה צמחים . הישיבה על מחצלת )אפשר להביא כסא מתקפל(.  סדר 

ומיקום המפגשים יכול להשתנות בהתאם למזג האוויר. 

מיקום המפגשים יתפרסם בהמשך

עלות: 

500 ₪ למשתתף. 
התשלום במועד ההרשמה בתשלום אחד. 

להרשמה, תשלום ובירורים:  
ilit@ecowest.co.il ,עילית בלוך | shira@ecowest.co.il  04-9888633 – שרון וזאנה
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בואו נדבר - ניהול קונפליקטים 
ובנית הסכמות בקהילה מריאלה יעבץ 

בקהילות המהוות מרחבים רב תרבותיים ובהן קבוצות זהות שונות, נוצרת קרקע פורייה לקונפליקטים 
ועימותים. 

גם נושאי סכסוך יומיומיים כמו: מקום חניה, נקיון, ריח, רעש, כלבים, מעלים בצדדים המעורבים רגשות 
עזים, תפיסות של "או אנחנו-או אתם" ויצירת קואליציות למאבק.

שיטות לפתרון בעיות קונבנציונאליות המבוססות על הכרעת הרוב בלבד אינן מצליחות לייצר 
הסכמה ופעמים רבות אף מעמיקות את הקרע. בניית תרבות של שיח בקהילה נותן קול לכל הקבוצות 

המעורבות, מאפשר תהליך של תקשורת מקרבת, למידה, הכרה הדדית ולגיטימציה בין הצדדים ומכאן 
ליצירת הסכמות לחיים משותפים.

בקורס מעשי זה נצייד את המשתתפים בכלים גישוריים עוצמתיים ויעילים להתמודדות עם קונפליקטים 
בקהילה בדרך בונה.

6 מפגשים של שעתיים כל אחד, בימי חמישי אחת לשבוע, בשעות 19.00-17.00 
באיגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי, רחוב דרור, כרמיאל

תאריכי המפגשים:

8/11  ,1/11  ,25/10  ,18/10  ,11/10  ,4/10

נושאים בהם נעסוק:

גישות תחרותיות ואינטגרטיביות להתמודדות עם  קונפליקטים קהילתיים• 
משיח עמדות לשיח של צרכים• 
מיפוי קונפליקטים קהילתיים על פי מודל CAF   ובניית אסטרטגיה להתערבות• 
ניהול שיחה מגשרת לאיתור, הרגעה והפנייה לגישור. הקשבה סקרנית• 

היבטים בין תרבותיים בגישור קהילתי• 

מריאלה יעבץ בוחניק -
)MA ( ראש תחום הגישור ובניית הסכמות באשחר ומנחה בכירה בחברת "גושרים" .  עובדת סוציאלית, יועצת 

ארגונית ומגשרת. בעלת ניסיון רב בפיתוח מערכות חינוך ובישוב סכסוכים בקהילות וארגונים. עוסקת בליווי 
מרכזים לגישור קהילתי, הכשרת מגשרים, בניית שותפויות, כשירות תרבותית וניהול ממשקים בארגונים.  

הקורס מתאים לכל אחד אין צורך בידע קודם.

עלות: 

660 ₪ למשתתף.  
התשלום במועד ההרשמה בתשלום אחד. 

להרשמה, תשלום ובירורים:  
ilit@ecowest.co.il ,עילית בלוך | shira@ecowest.co.il  04-9888633 – שרון וזאנה
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“כי האדם עץ השדה” - עולם הצומח שסביבנו 
טל לבנוני

במפגשים, נתבונן ונכיר לעומק את הצמחים שסביבנו. נתמקד בבתי הגידול הטבעיים באזור הגליל 
המערבי ובטבע העירוני הקרוב לבית, נכיר את מבנה הצמח, נהיה ערים וסקרניים למתרחש בעונת 

הפצת הזרעים בסתיו והנביטה בחורף, נעקוב אחר השינויים החלים בטבע עם התחלפות העונות ונקבל 
כלים ראשוניים להגדרת צמחים. 

6 מפגשים של שעתיים כל אחד, בימי חמישי, אחת לשבועיים, בשעות 15:00 – 17:00

תאריכי מפגשים:
1.11 -    צומח חוף הים

15.11 -  צומח מקווי מים ונחלים

29.11 -  צומח החורש, הפצת זרעים ומבוא להגדרת צמחים 

12 .13 - מבנה הצמח ונביטה

27.12 -  טבע עירוני

10.1 -    צומח הבתה )מה זה בכלל?( וסיכום

טלי לבנוני – 
אקולוגית, אוצרת הגן הבוטני באוניברסיטת ת”א. מדריכה שנים רבות במסגרות שונות בנושאי אקולוגיה, 

מגוון ביולוגי, טבע וסביבה 

הקורס מתאים לכל אחד! אין צורך בידע קודם.
המפגשים יתקיימו באתרי טבע באזור הגליל המערבי, תוך הליכה ושהייה בטבע. 

החורף הישראלי מאפשר לנו הרבה ימי שמש ויופי שכדאי להכיר, אך בכל זאת זה 
חורף! ולכן, סדר המפגשים ומיקומם עלול להשתנות בהתאם למזג האוויר. 

עלות: 

600 ₪ למשתתף. 
התשלום במועד ההרשמה בתשלום אחד. 

להרשמה, תשלום ובירורים:  
ilit@ecowest.co.il ,עילית בלוך | shira@ecowest.co.il  04-9888633 – שרון וזאנה
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“חלקת אדמה ופיסת שמיים” – 
גינון מקיים בגינה הפרטית שלי  | דבי לרר

בקורס זה נתמקד בגינה הפרטית בבית. נכיר את עיקרי העקרונות של הגינון המקיים )גינון על פי 
תפיסות אקולוגיות(, תוך התייחסות לחיסכון במים ואנרגיה, הימנעות משימוש בחומרים כימיים, 

שימוש בצמחי בר ועוד. נתבונן בגינה שלנו כעל מקום של רגיעה לגוף ולנפש, המושך פרפרים וציפורי 
שיר. נלמד תכנון נכון לטווח ארוך, שימוש נכון בצמחים ופתרון בעיות בגינה.

במפגשים נשלב לימוד תיאורטי עם סיורים בגינות של חלק מהמשתתפים. כך, יוכל כל משתתף ללמוד 
מהעצות שקיבלו האחרים, לקבל ניסיון מעשי, לחזור לגינה הפרטית וליישם בקלות 

משתתפים המעוניינים שנבקר בגינתם, מוזמנים לפנות בעת ההרשמה. בחירת הגינות בהן נבקר תיערך 
בהמשך על ידי המנחה. 

6 מפגשים של שעתיים כל אחד, בימי ראשון, אחת לשבועיים, בשעות -16:00 18:00.

הקורס מתאים לכל אחד! אין צורך בידע קודם. • 

סדר המפגשים יכול להשתנות בהתאם למזג האוויר. • 

מיקום המפגשים יתפרסם בהמשך.• 

תאריכי המפגשים:

17.3.19  - מפגש פתיחה ועקרונות הגינון המקיים )בר-קיימא( - יתקיים באיגוד
31.3.19 - סיור ולמידה ב- 2 גינות פרטיות
14.4.19 - סיור ולמידה ב- 2 גינות פרטיות

28.4.19 - ביקור מודרך בפארק המחצבה )פארק הגליל( בכרמיאל 
12.5.19  - סיור ולמידה  ב- 2 גינות פרטיות 

26.5.19 - מפגש סיכום  ומתן המלצות למימוש העקרונות בהמשך. 

דבי לרר  – 
מתכננת נוף, אקולוגית ומקדמת קיימות במרחב הציבורי.  עובדת שנים רבות במגוון תפקידים בתחום 
הגינון והנוף.  מקדמת בארץ את תחום הגינון המקיים, על פי עקרונות, שמאפשרים יצירת גינות קלות 

לאחזקה וחסכוניות בצריכת משאבים של מים ועבודה. אני מאמינה כי גינה היא הרבה מעבר ליופי 
לעיניים וניתן להפוך אותה למקום של ריפוי ואיזון בחיי היומיום העמוסים. 

עלות: 

660 ₪ למשתתף.  
התשלום במועד ההרשמה בתשלום אחד. 
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סיפורם של חרקים
אחיעד סוירי

לחרקים ולאדם יש קשר מורכב משחר ההיסטוריה: טורדים את מנוחתו ומעבירים מחלות, אחרים 
מאביקים את מטעיו לצורך יצירת פירות ומספקים לו מגוון פתרונות לבעיות מורכבות. בסדרה של 

שישה מפגשים ננסה להבין איך קבוצה מופלאה זו, על שלל רבדיה, מחברת את הטבע במגוון נקודות 
לפסיפס אקולוגי שנמצא לכולנו על-יד הבית. 

הקורס יתקיים לאורך האביב, בימי שלישי אחת לשבועיים, ויורכב מהרצאות ערב )18:00-19:30( וסיורי 
שטח אחר הצהריים )14:00-17:00(. 

תאריכי מפגשים:
: הרצאה - מבוא לחרקולוג המתחיל | הרצאת מבוא ופתיחה לקורס  5.2.19

19.2.19: סיור - בריכת חורף | מערכת אקולוגית של חוסר ודאות

: הרצאה - איך חרקים תופסים את העולם? | מהפרט הבודד ועד האוכלוסייה    5.3.19

- אקולוגיה של האבקה | היחסים המיוחדים שבין חרקים וצמחים 19.3.19: סיור 

דירה להשכיר | החיים מתחת לאבן והכרות עם מיקרו-אקולוגיה : סיור -   2.4.19

16.4.19: הרצאה - חרקים בשירות האדם | הדברה ביולוגית והשלכות נוספות

אחיעד סוירי – 
חוקר אקולוגיה והשפעות אדם על הסביבה, בעל תואר ראשון בביולוגיה, מדריך בחברה להגנת הטבע 

וגר כיום בעין-איילה. 

הקורס יתקיים בחלקו באיגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי - הרצאות 
ערב,  ובחלקו - סיורים בשטח אחה“צ. 

על מיקום הסיורים בשטח ניידע בהמשך.

עלות: 

550 ₪ למשתתף. 
התשלום במועד ההרשמה בתשלום אחד. 
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