
14-15/12/18בית הבד האקולוגי ריש לקיש, מושב ציפורי, 

.החקלאות החדשה חייבת להיות מבוססת על ערכים"

היא צריכה להיות בעלת מרכיב של צדק. היא צריכה להיות בעלת יציבות אקולוגית
 ."והיא צריכה להיות מושרשת בתרבות שלנו, חברתי

ס. שניידר, האיגוד הביודינאמי ארה"ב

אודות הסדנה
ארזנו את הכלים והעקרונות, בסדנה מרוכזת ומעשירה

תשתית לכם  לתת  כדי  ביודינאמית  חקלאות  של 
.לחקלאות המכוונת לאיכות

להעמיק הרוצים  וגננים  לחקלאים  מתאימה  הסדנה 
ולהתמקצע בשיטות גידול אורגניות ולהכיר את הבסיס

 .Demeterלגידול ביודינאמי והסבה לתו תקן 

החלק המעשי
.תרגילי אומנות להבנת תהליכים חיים- 
.תכנון עונת גידול עם לוח שתילה וזריעה ביודינאמי- 
.הכנה ויישום של קומפוסט מרוכז- 
 .הכנה ויישום של משחות עצים- 

מנחה
לירון ישראלי, יועץ וחוקר חקלאות אורגנית

ביודנאמית, מייסד מרכז אדמה חיה 

פרטים והרשמה
 שח650עלות: 
054-6028012נייד: 

adama.biodynamic@gmail.com
www.adama-biodynamics.com/bdhavivian

: נוספת     לפעילויות בסיס היא סדנה

באוקטובר*       שיפתח ביודינאמית בחקלאות שנתי 2019קורס
יולי**      ביודינאמית בחקלאות אירופאי 2019סיור
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 סדנה מרוכזת
-דינאמיתחקלאות ביוב

mailto:adama.biodynamic@gmail.com
http://www.adama-biodynamics.com/bdhavivian


הסדנה תוכנית

שעות'ו יום

פתיחה
 היכרות בין המשתתפים וסיור בבית הבד

10:00-10:40

חקלאות על חדש מבט 
ביו-דינאמית לחקלאות מנחים  עקרונות5

10:40-12:00

צהרים ארוחת

12:45-14:00בחימר אמנותית עבודה בעזרת, בטבע תהליכים חקר: תרגיל

הפסקה

הטבע את המעצבים הכוחות
הבי-ודינאמיים התכשירים עם והיכרות

14:10-15:00

15:00-16:30גלם חומר והכנת תאוריה - מרוכז קומפוסט

16:30-18:00בשטח  500 ותכשיר מרוכז קומפוסט יישום

ערב וארוחת מנוחה

הרחבה למי שמעוניין:
ובעולם בארץ ביודינאמי על סרט ושיחה הקרנת

One man One cow One planet

20:00-22:00

'ש יום

7:00-7:45בוקר קלה  ארוחת

הטבע של מקצבים
 תאוריה ביודינאמי שנה לוח

8:00-10:30

הפסקה

10:45-11:30חקלאי תכנון תרגולשנה  לוח 

11:40–12:30ארוחת צהרים

ביודינאמית בגישה עצים עם עבודה
תאוריה

12:30-14:00

14:00-15:30 בשטח עצים משחות של ויישום הכנה

הפסקה

וביודינאמיקה קהילה חינוך
 ובחינוך בקהילה ועבודה ביודינאמיקה

16:00-17:00

17:00-17:30 סיכום

:ביודינאמת חקלאות אודות
החקלאות של העקרונות את לוקחת אשר, וגינו לחקלאות ורוחנית אתית, אקולוגית גישה היא ביודינאמיקה

ויישום1924יותר. מאז  עמוקה לרמה האורגנית פועלים ברחבי העולם לפיתוח  החקלאים הביודינאמים   
חיה אדמה  באתר  נוספים  פרטים  והקיפים.  צורות  במגוון  ולקהילה  לאדמה  ריפוי  הנותנת  חקלאות 

www.adama-biodynamics.com/about-bd

אודות המשק המארח:
כרמי הזיתים  משלבים עצים עתיקים עם. שמן זית בליבו של הגליל התחתוןש לקיש מגדל ומייצר בית הבד רי

ביודינמית ללא שימוש בחומרי/הזיתים גדלים בשיטה אורגנית. נטיעות חדשות למרגלות העיר העתיקה ציפורי
ריסוס ודשנים כימיים והשמן מופק בכבישה קרה בבית הבד הייחודי.

www.rishlakish.com
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