
 

 

 סדנה לחקלאות עירונית יצרנית

 

 כלים עיוניים ומעשיים  -חקלאות במרחב העירוני 

בואו להכיר את החקלאות העירונית כחלק ממודל של עיר חכמה, התחדשות עירונית וקידום עירוניות. גלו את 

הפוטנציאל שיש לחקלאות העירונית והשפעתה על עיצוב ותכנון הדירה, מבני הציבור, בשכונה ובשאר מרחבי 

העיר. תלמדו כיצד החקלאות העירונית תורמת לפיתוח קהילתי וכיצד היא מיטיבה עם איכות החיים. 

קטים הצוברים תאוצה המשתתפים יחשפו לתכנים העדכניים ביותר לתועלות התחום, טכנולוגיות חדישות ופרוי

בארץ ובעולם. כמו כן, יוענקו למשתתפים כלים מעשיים להטמעת מערכות חקלאיות במצע מנותק המותאמות 

 לכל מרחב.

 דרישות קדם

 ללא 

 תאריכים ומיקום

 19.5.16  דיזנגוף סנטר, תל אביב יפו, הסלון,  15:30-9:00יום ה', בין השעות 
 26.5.16  תל אביב יפו7קל , דביה"ס הדקל)ל"ג בעומר(,  16:00-9:00יום ה', בין השעות , 

 
 העלות הסדנ

  ש"ח 830 -מחיר לחבר ליומיים 
  ש"ח 930 -מחיר רגיל ליומיים 

 העל המרצים בסדנ

 ״חקלאות עירונית ויערות מאכל״קורס מרצה בפקולטה לחקלאות ב - גליה צוקרמן 

 מנהלת הקהילה, החברה להגנת הטבע  - אדר׳ גליה חנוך רועה 

 יזם ויועץ לחקלאות עירונית - לביא קושלביץ 
 מנהלת הקיימות של דיזנגוף סנטר - שאנה שכטרמן 

 בשיתוף:

https://www.google.co.il/maps/place/%D7%93%D7%99%D7%96%D7%A0%D7%92%D7%95%D7%A3+%D7%A1%D7%A0%D7%98%D7%A8%E2%80%AD/@32.0754538,34.7777493,641m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x151d4b8061ac257b:0xdec4b97fef59d051?hl=iw
https://www.google.co.il/maps/place/%D7%93%D7%99%D7%96%D7%A0%D7%92%D7%95%D7%A3+%D7%A1%D7%A0%D7%98%D7%A8%E2%80%AD/@32.0754538,34.7777493,641m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x151d4b8061ac257b:0xdec4b97fef59d051?hl=iw
https://www.google.co.il/maps/place/%D7%93%D7%A7%D7%9C+7,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95%E2%80%AD/data=!4m2!3m1!1s0x151d4caeaada099b:0xea48ac91bb4e0a9a?sa=X&ved=0ahUKEwiNqL_Mhs7LAhVCUhQKHYYiDKsQ8gEIGTAA
https://www.google.co.il/maps/place/%D7%93%D7%A7%D7%9C+7,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95%E2%80%AD/data=!4m2!3m1!1s0x151d4caeaada099b:0xea48ac91bb4e0a9a?sa=X&ved=0ahUKEwiNqL_Mhs7LAhVCUhQKHYYiDKsQ8gEIGTAA


 
 

 התכנית הסדנ
 

 יפוסנטר, תל אביב  דיזנגוף, הסלוןיום ה',  19.5.16

 מרצה נושא  שעות

 גליה צוקרמן חקלאות עירונית במודל של עיר חכמה, עיר יצרנית ועירוניות  10:00 - 9:00

 גליה צוקרמן גינון בר קיימא ויערות מאכל 10:30 - 10:00

  הפסקה 10:45 - 10:30

 רועה-חנוךגליה  גידול המזון כמקור לחינוך, לקשרי קהילה ולטבע עירוני 11:30 - 10:45

 גליה צוקרמן צמצום בזבוז המזון, כלכלה מקומית וביטחון תזונתי  12:30 - 11:30

  ארוחת צהריים 13:00 - 12:30

 לביא קושלביץ נגוף סנטרגג דיזעל ר בחווה החקלאית של "ירוק בעיר" סיו 13:45 - 13:00

 גליה צוקרמן הכרת פרויקטים בעולם 14:15 - 13:45

  הפסקה 14:30 - 14:15

 גליה צוקרמן עיצוב ותכנון בחקלאות העירונית 15:30 - 14:30

 

 
, תל אביב יפו7קל , דביה"ס הדקל יום ה', 26.5.16  

 מרצה נושא  שעות

 לביא קושלביץ החקלאות העירונית היצרנית כמענה יעיל למשבר המזון העולמי 9:30 - 9:00

 חברות מסחריות חשיפה למערכות טכנולוגיות 10:45 - 9:30

  הפסקה 11:00 - 10:45

 שאנה שכטרמן קיימות בעסקים 11:45 - 11:00

 לביא קושלביץ הידרופוניקה 12:15 - 11:45

  ארוחת צהריים 12:45 - 12:15

 לביא קושלביץ הרכבה ותפעול מערכות הידרופוניות לגידול מזון  14:45 - 12:45

  הפסקה 15:00 - 14:45

 לביא קושלביץ עתיד התחום  15:30 - 15:00

 

https://www.google.co.il/maps/place/%D7%93%D7%99%D7%96%D7%A0%D7%92%D7%95%D7%A3+%D7%A1%D7%A0%D7%98%D7%A8%E2%80%AD/@32.0754538,34.7777493,641m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x151d4b8061ac257b:0xdec4b97fef59d051?hl=iw
https://www.google.co.il/maps/place/%D7%93%D7%99%D7%96%D7%A0%D7%92%D7%95%D7%A3+%D7%A1%D7%A0%D7%98%D7%A8%E2%80%AD/@32.0754538,34.7777493,641m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x151d4b8061ac257b:0xdec4b97fef59d051?hl=iw
https://www.google.co.il/maps/place/%D7%93%D7%A7%D7%9C+7,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95%E2%80%AD/data=!4m2!3m1!1s0x151d4caeaada099b:0xea48ac91bb4e0a9a?sa=X&ved=0ahUKEwiNqL_Mhs7LAhVCUhQKHYYiDKsQ8gEIGTAA
https://www.google.co.il/maps/place/%D7%93%D7%A7%D7%9C+7,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95%E2%80%AD/data=!4m2!3m1!1s0x151d4caeaada099b:0xea48ac91bb4e0a9a?sa=X&ved=0ahUKEwiNqL_Mhs7LAhVCUhQKHYYiDKsQ8gEIGTAA

