
קורס יסודות - חקלאות ביודינאמית

 5מחזור 

רקע

ביודינאמיקה הינה גישה הוליסטית לחקלאות וגינון אשר לוקח את העקרונות האורגנים לרמה

עמוקה. כפי שנהוג בגישות השונות לחקלאות אורגנית, איננו משתמשים בחומרי דשן סינטטיים,

קוטלי עשבים והדברת מזיקים. אבל ביודינאמיקה לא עוסקת רק במה שאסור לעשות, אלא נותן

פתרונות אקולוגים ויצירתיים לאתגרים החקלאיים של ימינו. ביודינאמיקה היא גישה אקולוגית,

אתית ורוחנית לחקלאות שמטפחת פריון ובריאות, מפיקה מזון בעל טעם משובח, מזין ואיכותי.

כל זאת, מתוך שאיפה לייצר מערכת אגרו-אקולוגית מגוונת ומאוזנת. 

קבלה של המתנות האלו יכולה להתרחש רק כאשר אנו נותנים חזרה לאדמה ורואים את עצמנו

כחלק מהמקצב והסדר הגדול של הטבע. בעזרת הגישה הביודינאמית החקלאי והגנן יכולים להבין

את המקצבים של הטבע ולשרת כאמנים בין הכוכבים לאדמה. 

 בכל אזורי האקלים בעולם ובכל תצורות הגידול וההיקפים:1924הגישה הביודנאמית פועלת מ

מזון ייצור  מערכות  בבניית  ייחודה  ועוד.  שדה  גידולי  כרמים,  למטעים,  הביתית,  מהגינה 

קהילתיות, חינוכיות ורפואיות הנשענות על מעגל מתמיד של שיפור פריון הקרקע, בניית חוסן

חברתי- כלכלי - סביבתי ועבודה עם הכוחות העדינים הפועלים בטבע.

שטיינר רודולף  חברתי  ופעיל  מחנך  הפילוסוף,  של  עבודתו  על  מבוססת  הביודינאמית  הגישה 

והפילוסופיה הנקראת “אנתרופוסופיה". שטיינר פיתח את הגישה הזו לחקלאות כמענה למצוקתם

של חקלאים מודרניים כמו הידלדלות איכות הזרעים ומחלות קשות של בעלי חיים. שאיפתו היא

להשיבה את האיזון העמוק למערכת האגרו-אקולוגית כתהליך ריפוי עבור אנשים, צמחים ובעלי

חיים. בעקבות שטיינר, אנשים רבים המשיכו את האימפולס של חקר ופיתוח גישה הוליסטית

לחקלאות. אני מזמין אתכם להצטרף למעגל הזה.

מטרת הקורס

. היכרות מעשית עם הדרך הביודינאמית בטבע, בגינה, בחקלאות. 1

. תרגול של כלים לשיפור פוריות הקרקע, טיפוח צמחים ובעלי החיים.2

מיכה במערכת החקלאית.. לימוד הכנת תכשירים  אקולוגים לת3

. בניית קבוצה תומכת ללימוד וחקר עבודה ביודניאמית.4

מבנה התוכנית

עשרה מפגשי לימוד ותרגילים מעשיים.. 1

שלוש סיורים למשקים חקלאים המיישמים כלים מהחקלאות הביודינאמית.. 2

חמישה מפגשי עבודה ליישום הכלים שנלמדו . 3

  ומספר מפגשי עבודה במועדים משתנים, ראו14:00 ל8:30רוב  המפגשים יתקיימו בימי שישי בין 

בתוכנית.



סופי שבוע: בלוח הזמנים של הקורס משובצים אירועים ביודנאמיים מעבר לתוכנית ביניהם. 4

.ריפוי האדמה- כנס הבינלאומי בשוויץ וסדנת גאומנטיקה , כנס חורף וכנס אביב, מרוכזים

.בעלות נפרדת, אירועים אילו הם הרחבה לקורס וניתן להצטרף אליהם

הערות

* בסיום כל מפגש יינתנו תרגילים להמשך לימוד החומר,   וכן יהיה תרגיל מסכם עם חובת הגשה.

** תאריכי המפגשים נקבעו בכדי להתאים ללוח השנה הביודנאמי, ולכן אינם תמיד רציפים.

*** הקורס מוכר לגמול השתלמות למורי חקלאות במשרד החינוך.

    יתכנו שינויים בהתאם למספר המשתתפים ולמזג אוויר.

תוכנית הלימוד

תאריך תוכן

'יום ו
14/09
9:00-
11:30

למתעניינים - מפגש היכרות עם הקורס
עקרונות לחקלאות ביודינאמית 5- 
הכירות עם תהליך הכנה לשתילה- 
הצגת התוכנית והקורס- 

'יום ג
25/09

17:00-
19:30

למתעניינים - מפגש היכרות שני עם הקורס
עקרונות לחקלאות ביודינאמית 5- 
הכירות עם תהליך הכנה לשתילה- 
הצגת התוכנית והקורס- 

'יום ו
19.10

17:00מ

מבט חדש על חקלאות: מפגש פתיחה. 1
סקירה על התפתחות החקלאות הביודינאמית בעולם- 
הכירות עם כוחות ותהליכים בטבע והשפעתם על גידולים- 
בעזרת עבודה אמנותית בחימר, חקר תהליכים בטבע: תרגיל- 

'יום ו
02.11

החווה כאורגניזם חי. 2
עבודה בגינה ובמשק חקלאי כאורגניזם שלם-  

.מורפולוגיה ואלמנטים של צמחים ככלי עבודה בגניה ובשדה - 
.ניתוח פעילות חקלאיות בעזרת מורפולוגיה יחד עם ציור: תרגיל-  

'יום א
5.11
צ"אחה

מפגש עבודה ראשון. 3
.לחיזוק ושיפור החיים האורגנים באדמה 500הכנה ויישום של תכשיר  - 
.היכרות עם העקרונות להכנת תכשירים ביודינאמים - 
עם הגר שיר ניצן, על עבודה חקלאית ושירה - 

'יום ו
9.11

מפגש עבודה שני הכנת תכשירים. 4

התכשירים הביודינאמי 8היכרות עיונית אודות - 

התנסות מעשית בהכנת תכשירי הסתיו אשר נועדו לשפר את תהליכי - 

 ) 504, 503, 500' מס(הקומפוסטציה והזנת הצמחים  



תאריך תוכן

'יום ו
23.11

מקצבים של הטבע . 5
מקצבים של הטבע כדפוס מנחה בגינה ובשדה ועל הקשר בין גורמי -  

השמיים לעבודה חקלאית
תכנון עובדה עם לוח זריעה ושתילה ביודנאמי: תרגיל- 

'יום ד
28.11

צ"אחה

מפגש עבודה שלישי. 6

תכשיר רב שימושי לשיפור תהליכי) - C.P.P(הכנת קומפוסט מרוכז - 
קומפוסטציה ועוד

עבודה חקלאית ושירה בהנחיית הגר שיר ניצן-  

' +יום ו
שבת

15-
16/12

ש חקלאות ביודינאמית בערבה"סופ
מפגש לימודי מרוכז על עקרונות בחקלאות ביודינאמית ולימוד כלים

ביודינאמיים
לא סגור סופית מיקום אך ניתן להצטרף –, לא חלק מתוכנית הקורס

'יום ו
28/12

סיור לכפר רפאל. 7
חינוך מרפא ועבודה חקלאית, היכרות עם קהילה שיקומית - 

בהנחיית ניצן שפילמן

'יום ו
11/01

 2019כנס חורף
כנס לימוד ומחקר ביודינאמי לתלמידי הקורסים לאורך השנים- 

)יתכן תשלום נוסף(פרטים נוספים בהמשך  - 

25/01

השפעות הגומלין בטבע. 8
.כיצד מבינים ועובדים עם המגוון הביולוגי במשק החקלאי או הגינה- 
דבורים ועוד, ירקות, ח"בע, יער: בנייה של משק גידולים משולב- 
תרגול הכנת שתילים במשתלת המשק – עם ירדן שחף- 

6-9/02 לא חלק(הועידה הבינלאומית השנתית לחקלאות ביודינאמית בשוויץ 
כאןפרטים ) מהתוכנית אך מומלץ

' יום ו
22/02

מחלות צמחים ומזיקים . 9
בחינה של מחלות צמחים ומזיקים בהקשר רחב- 
רוטציה בין גידולים, גילדות צמחים; ת כמאזן כוחות/תפקיד החלקאי- 

.להתמודדות עם מחלות צמחים 508והיכרות עם תכשיר 
. בשילוב אומנות של צבעי מים, גינה/ תרגול באיזון כוחות במשק- 
המשך עבודה על ערוגת אביב- 

'יום ו
8/03

סיור ליקב חרשים . 10
יובל ארליך- היכרות עם כרם ויקב ביודינאמי - 
עבודה עם משחת עצים ביודינאמית לגיזום וייחורים - 

'יום ו
29/03

האדמה החיה. 11
היכרות עם הגישה הביודינאמית לאדמה חיה- 
עבודה עם זבלים ירוקים - 
בדיקות קרקע ואגרוטכניקה של עיבוד קרקע- 

ערב' יום ו

'ויום ש
זריחה

מפגש עבודה רביעי . 12
.בעיתוי פלנטרי מיוחד 500יחד עם תכשיר  501הכנה ויישום של תכשיר - 
).יתקיים בערב ובבוקר למחרת(

המשך תרגול חקלאות ושירה בהנחיית הגר שיר ניצן- 

http://www.sektion-landwirtschaft.org/en/events/agriculture-conference/agriculture-conference-2019/


תאריך תוכן

12-
13/04

. תצפית כוכבים למי שנישאר לישון: אפשרות- 

'יום א
21/04

מפגש עבודה חמישי. 13
היכרות עם תכשירי האביב שנועדו לשפר את תהליכי הקומפוסטציה- 

.ותהליך הכנתם)  501, 504, 502' מס(והזנת הצמחים 

'יום ו
03-

04/05

ש חקלאות ביודינאמית בחוות קיימא בית זית"סופ
אך ניתן להצטרף במחיר מוזל, לא חלק מתוכנית הקורס

לא סגור סופית

יום ב’

13/05
צ"אחה

בית הבד האקולוגי ריש לקיש, סיור מעגלי מים. 14
ובנייה מעשית של מתקן מעגלי מים, היכרות עם מעגלי מים- 
עבודה על תרגיל מסכם- 

לא סגור סופית

'ש'-ד יום
15-

18/05

סדנת גאומנטיקה – ריפוי האדמה
גאומטריה וריפוי האדמה, מחקר משולב בין אקולוגיה- 
ביחד עם האמן והיוצר מרקו פוגשניק- 

אינו חלק מהקורס אך מומלץ מאוד - 

'יום ו
24/05

 2019כנס אביב
כנס חקלאות ביודינאמית לציבור הרחב- 
פרטים נוספים בהמשך- 

יום ו’

31/05

קומפוסט ביודינאמי . 15
היכרות עם העקרונות לבניית ערמת קומפוסט ביודינאמי בקנה מידה -

.חקלאי וביתי
התנסות מעשית בבניית ערימת קומפוס חקלאית- 
תרגיל אומנותי לריקוד קומפוסט וחיים בהנחיית הגר שיר ניצן- 

'יום ו
14/06

תזונה וצמחי מרפא. 16
ח ואנשים בראייה ביודניאמית"בע, הזנת צמחים- 
עם קרן פטר-היכרות מעשית עם גידול ושימוש בצמחי מרפא - 
ולארין - 507הכנת תכשיר ביודינאמי - 

יום ו’

28/06

חקלאות בתמיכת הקהילה . 17
.חברה וחקלאות בהקשר ביודינאמית, על כלכלה- 

גלעד אלון: מרצה אורח
.בחיי היום יום/ כיצד משלבים גישה ביודניאמית במשק קיים- 
תרגיל שיתופעולה אומנותי בחימר- 

יום ו’

12/07

מפגש סיכום. 18
.הצגת תרגיל מסכם- 
או משותפת/זרעים להמשך עבודה אישית ו- 
.סיכום התוכנית- 



פרטים נוספים

2018אוקטובר   19מועד פתיחה: 

עלות
 שח3,200 בספטמבר 15בהרשמה מוקדמת עד 

 שח3,600הרשמה ברגע האחרון באוקטובר 
 כחלק מדמי הקורס400דמי הרשמה: 

משק סלסילה, עמיקםמקום: 

 משתתפים/ות. 10-20: גודל הקבוצה
מומלץ ניסיון בגינון או חקלאות.

להרשמה צרו קשר עם
052-25346683דיקלה 

054-6028012לירון 
כאןש למלא את השאלון וי

מה אומרים התלמידים של הקורס

, עמיקם 1אדוה מנור, מחזור 

אחד הדברים שהיו לי משמעותיים ביותר היא החקלאות בשיתוף"
לפגוש עוד אנשים שמחפשים להתחדש וליצור בתחום של-  הקהילה

יש מכנה משותף של אהבת אדם לכל מי שהגיע תודעה ואדמה –
סביב- למפגשים בקורס  ודאגה משותפת  טוב  רצון  פגשתי המון 

מזה לעוד  רצון  בי  עוררו  האדמה  ושל  שלנו  תיעול- ההזנה  יש 
וחולקים דרך ממש התעשרתי ועושר מדהים כשנפגשים  משאבים 

את- וזהו האופן שאני הייתי רוצה להמשיכו- מכל אחד בתחומו הוא
אפקט סינרגטיות שהשלם שווה- הלימוד ההדדי והשיתופי פעולה

חלקיו מסכום  במשק- יותר  וגם  חי  משק  של  מאפיין  בעיני  זה 
."החברתי שמהווה המעגל הביודינאמי כשכל פרט תומך את הכלל

, כפר יהושע2ניר דרנג, מחזור 

הדבר המשמעותי שחוויתי בקורס הוא שינוי הדרך המחשבתית בה"
חונכנו כנראה לחשוב בדפוסים של. אני מתייחס לאדמה ולחקלאות

דפוס של תגובה לבעיות או למטרות שאנחנו מציבים, סיבה ותוצאה
.לעצמנו

לי את הדפוס המחשבתי להתבוננות) שלא נומר הפך(הקורס שינה 
ולנתינה לאדמה כחלק מתהליך נפשי עמוק יותר שמופיע ומבטא את

.עצמו בדרכים שונות

זו פעילות מדיטטבית, אותי מאד מרתקת העבודה עם התכשירים
קסומה בדרך  בגינה. שפועלת  שינויים  לראות  קסם  ממש  זה 

יישום התכשירים  ואם השינויים האלו,ובצמחים מסוימים לאחר 
היו כבר שם והיישום רק חידד לי את ההתבוננות בתופעה מבחינתי

 ."זו מהות הקורס

https://goo.gl/forms/1AlfgToDlFYQd5T62


אודות משק סלסילה

 .

אודות אדמה חיה

ב התומך  מרכז  הינו  חיה  של אדמה  ולימוד  עשייה  מעגלי 
חקלאות ביודינאמית בישראל. שלושת  ערוצי הפעילות הם: 

, בחקלאות, ) בניית היכרות מעשית עם הדרך הביודינאמית בטבע1(
בעזרת  וחינוך.  קהילה,  גינון,  חקלאית,  לעבודה  בהקשר  ובתזונה, 

כתבות, עלוני מידע, קורסים וסדנאות

פיתוח פרקטיקה של שימוש בכלים הביודינאמיים לשיפור פוריות ) 2(
ים תיכוני. בכלל זה: הקרקע ובעלי החיים באקלים  , טיפוח צמחים 

בניודינאמי  שנה  לוח  של  הפקה  ביודינאמיים,  תכשירים  ייצור 
ובדיקות קרקע ביודינאמיות.

ייעוץ 3( ספר )  ובתי  קהילתיות  גינות  חקלאים,  למשקים  וליווי 
התקן  בתו  והסמכה  ביודינאמיים  וכלים  עקרונות  של  ליישום 

.DEMETERהיבנלאומי 

בחצר   2009בסתיו  עמיקם.  במושב  המשק  אל  וירדן,   אלה  חזרנו, 

המשק התחלנו לטפח גינת ירק, כמו בכל בתינו לפני כן. זרענו ערוגה 

לעמוד  הצלחנו  לא  להבשיל  החלו  וכשאלו  מתוק,  תירס  של  גדולה 

עורר  והדבר  מהמושב  לשכנים  התירסים  את  לחלק  התחלנו  בקצב. 

תגובות חיוביות. אנשים הביעו עניין וביקשו שניידע אותם אם וכאשר 

יהיו לנו ירקות נוספים. בנקודה זו ראינו הזדמנות לחבר בין אהבתנו 

יותר  מקומית.  בתוצרת  האנשים  של  העניין  לבין  האדמה  לעבודת 

 - שם  יש  כבר  זה  שלרעיון  גילינו  מאוחר 

. הרעיון היינו קיום של מחויבות חב"ק- "חקלאות בשיתוף הקהילה"

הדדית ושיתוף פעולה בין החקלאי לבין הקהילה המקומית. 

אנחנו חוקרים ומיישמים את הפרקטיקות של החקלאות  2014משנת 

מביאים  שהתכשירים  החיוניות  את  לראות  ושמחים  הביודינאמית 

לגינה ולאדמה.

http://my.enter-system.com/site/index.asp?depart_id=237364


מנחה הקורס

שמי לירון, אני צועד בדרך הביודנאמית כבר מספר שנים. בפעם הראשונה שלמדתי על הגישה

הזאת היתי נפעם: פתאום כל מה שהכרתי ממדעי הסביבה, עבודה חברתית, חקלאות אורגנית,

פרמקלצ'ר ואירוודה התחיל להתחבר לתמונה יפיפייה של הטבע והעבודה שלנו איתה. אני מכיר

תודה למורי הרבים, ביניהם: חן עתיד מהרדוף, על היסודות התאורטיים של ביודינאמיקה. בריוני

יאנג מחוות טאבל הרסט אנגליה, על המסירות שלה לתכשירים ביודנאמיים. פתחיה אם אל עבד

ממשק הר פרחים על המבט המיוחד אל עולם הצומח. תמי צרי מעץ בעיר, על התמונה החייה של 

פרמקלצ'ר. לחוות הביודינאמיות בהודו, איטליה, יוון וגרמניה

איתן עבדתי, פגשתי ולמדתי על הקשר לאדמה. למורי ממכלת

בחקלאות המדעי  הבסיס  על  אביב  תל  ואוניברסיטת  חי  תל 

של בעולם  המתמשך  השיתוף  על  זוגתי,  ללאורה,  ואקולוגיה. 

אירוודה וחינוך וולדורף. לבני, ליאל שליו, על השמחה בצלילה

לתוך הבוץ ולסבי, צבי, שהכיר לי לראשונה את השדות והדאגה

למים. הקורס הזה הוא ההזדמנות עבורי לחלוק ולשתף מהשפע

של הדרך הביודינאמית. 

מנחים אורחים

הגר שיר ניצן - שירה תנועה וחקלאות

קולי. מנגנת וכותבת מתוך השראה, אני שרה. שמי הגר שיר ניצן

דרך השירה והנגינה אני מבקשת לעורר. הוא מורה דרך אל האור

ודרכו, אני עוזרת לכל אדם למצוא את קולו. את המהות בגוף

לגלות את, את עוצמתו ואת רגשותיו, לגלות ולבטא את מי שהוא

 .סודות הנשמה וניגוניה

 .תפיסותיו החברתיות פוליטיות של שטיינרגלעד אלון- 

"שקד"ממייסדי עמותת . תלמיד מדע הרוח קרוב לשלושים שנה

ומנהלה העסקי בעשור הראשון, טבעון-בקריית גזבר העמותה 

העמותה. שלה הנהלת  לסטפני. כיום חבר  ארבעה, נשוי  להם 

נכדים וארבעה  שנייה . ילדים  יד  לספרים  בחנות  קרון"שותף 

. בקריית טבעון" הספרים

יזם את הקמת המסגרת הארצית של עמותות ועדי ההורים של

בארץ ולדורף  חינוך  לימודי. קהילות  קבוצת  מנחה 

אנתרופוסופיה בטבעון ומרצה על תפיסותיו החברתיות פוליטיות

.של שטיינר



יובל ארליך – יינן ביודינאמי

כורם ויינן ביודינאמי צעיר. בעלים משותף של יקב חרשים בגליל

העליון. פועל להקמת מרכז אונולוגיה ביודינאימי וחוקר ניהלב

כרמים על  מפגש  ינחה  פראית.  ספונטאנית  תסיסה  של 

ביודינאמיים

משק סלסליה- ירדן שחף 

. נשוי לאלה ואב לשקד, הללעלים וחקלאי של משק סלסילהב

וקר. חאגרונום שהחליט להרחיב את יכולותיו האורגניותונעומי. 

.שנים 3את היישום של ביודינאמיקה במשק שלו מזה 

מארח של הקורס הביודינאמי וינחה עבודה במשתלה

 קרן פטר - מרפא האדמה

רוקחת, לקטית ואוהבת אדם ואדמה. כבר מעל עשור מתעסקת

בצמחים. פולקלור, גידול, היסטוריה ורפואה.

חוקרת את הרבדים השונים של רפואת הצמחים. מטפלת בפרחי

באך ובוגרת החוג להגנת הצומח ושמירת טבע של האוניברסיטה

העברית. מעבירה סדנאות ליקוט לרוקחות ורפואה וגרה בבת

שלמה היפה.


