
 בס"ד                              

                      
 

 .תית (סביבהאקולוגית תפיסה את התחומי המיישם -נו צוות אקולוגי רביהירוק )  -הקמת תא

מתכננים סביבתיים,  מגוון תחומים :מאנשים ובהם  ישוב ) ואולי גם מישובים סמוכים (מה חברים צוותב

חברו יחד מתוך שי ו"משוגעים לדבר" , מתכנני פרמקלצ'רנגרים, ינוך, בנאים, אנשי חחקלאיםאדריכלים, 

  .אהבת האדם והאדמה

בעישוב, שתילה, נטיעה, מחקר,  ) ירוק יעסקו בפיתוח האקולוגי סביבתי ברמת הרעיון והמעשהה -צוות התא

 הישוב (.תכנון, הקמת גנים וטיפוח 

  :והרעיון האקולוגיישוב הנבעו מהצרכים הרבים של הצוות ישתדל לפתור בעיות ולענות על שאלות שי

  ? הקרובה והרחוקה המטרות בטיפוח הסביבה מה

 ? מה חשוב ומה לא חשוב

 ? מודרניים בסוף המאה העשרים בד בבד עם שמירה על הסביבה איך ניתן לקיים חיים אנושיים

ניה ; כיצד ניתן ליצור סביבות הבסיסיים ביותר ואיך ניתן לפעול על פיהם בהרמו מהם החוקים הטבעיים

 ? למטרות מיוחדות מיוחדות

בחומרים וצמחים באופן  וכיצד להשתמשועל צמחים אחרים  מהי ההשפעה של צמח זה או אחר על בני אדם 

 ?מושכל

 מציעת פתרונות וחלופות לבעיות כמו עשביה ומזיקים ) ריסוסים מותרים (.

  הירוק יזום פרויקטים בנושא : -התא

 פעילות פיסול ויצירה מחומרי פסולת )מתקני משחקים, ספסלים, פסלים גדולים(. : ות בפסולת ומיחזוראומנ

 .עבודה חוויתית ובמגוון חומריםב ויזום סדנאות יום לאנשים מהישוב ומחוץ לו בשיתוף ) לגעת בחומר (

 לפי עונות השנה. מיםלימודי טבע וסביבה תוך הפקת מוצרים שימושיים ומטע: פרמקלצ'ר אקולוגיה מעשית

הקמת גן צמחי מרפא ותבלין, טיפוחו והפקת מוצרים תוצרת בית רותם )  -ים ודפי שיחבמסגרת של מפגש

)כגון שמנים ארומטיים, סבונים טבעיים, תערובת זעתר בייצור עצמי(, הכנת מרקחות וריבות, כבושים 

חים ומאפייניהם, סגולות המרפא שלהם, המשתתפים על הצמ ולמדייושימורים מפירות העונה. בצד היצירה 

 .יםמקוריויישומים מתכונים החומר בחוברת  ילוקטבסוף השנה ומיומנויות גננות ובישול. 

)אולי  בארץ 5-55קייטנות ומחנות קיץ לילדים בגילאי  ירוק יקדם רעיון שלה -התא :קייטנה אקולוגית

להפיק מוצרים מן הטבע, להשתמש  ולמדייכה הם שותפים לחוויה  במהליהיו הילדים  בשיתוף לגעת בחומר(

הם יילמדו לעשות דברים רבים בעצמם את הסביבה הקרובה,  וטפחיובאומנות בפסולת למטרות שונות, ליצור 

 סביבה ולטבע.להיות קשובים ל ולמדויי

רת פעולות וטיפוח הרעיון האקולוגי בעזבשיתוף )חוג שיזף( הירוק יקדם -: התא מקומי ירוקפסטיבל 

 הפניג לקידום והתרמה למען הקהילה והפצת הרעיון. יוםפסטיבל מקומי ו

 הרעיון האקולוגי ומתן שוםייבישוב ל בייעוץ וליווי סביבתי לפרוייקטיםהירוק יהיה שותף –התא 

תהליך המשלב התייחסות ב קהילהההובלה וליווי של  פיתוח קהילה "ירוקה":לבעיות בוערות ו תשובות

סביבה, גזם ופסולת, חיסכון במים, מערכת החינוך, שיפור מבנים, אמנות ויצירה ותכנון נופי לתחומי איכות ה

.תכנון ושיפור של מבנים פרטיים וציבוריים: יישום עקרונות ושיטות של בנייה חכמה, שימוש בחומרים, 

והביצוע של צבעים וצורות בהתאם לצרכי המשתמשים במבנה.פיתוח בר קיימא וליווי נופי בשלבי בתכנון 

 פרוייקטים, במטרה לשמר את הקיים ולפתח עתיד בר קיימא לקהילה ולמקום. 

ת תפיסה גננית אקולוגית מתקדמת שיש בה שילוב של גיש הירוק יגבש-התא :גננות אקולוגית מתקדמת

ושימוש בניסיון של קהילות  ,והשיטות ממזרח וממערבשל הידע  בולישהפרמקלצ'ר )אקולוגיה מעשית ( ו

ובעלי חיים רצויים  המחקר העכשווי. היא כוללת אלטרנטיבות לחומרי הדברה; זימון ציפוריםומות בעולם וד

פינת מיחזור לגזם ; קציר מי גשם ; תכנון ) זריעת אלונים ופרחי בר כמו תורמוסים (לגן ; זריעה מכוונת 

 .וחיפויי קרקע ועוד  ; חיטויי )גבעה ירוקה (



 

        רים כימים להדברת חרקים ואו עשבים ) אלה עם כן לא נימצא פיתרון חילופי ( בשטח הציבורי.( איסור השימוש בחומ 5

                                ( המלצה על רשימת עצים לשימוש בגינון הציבורי בעיקר עצי וצמחי ארץ ישראל וקבוצות קרובות להם. 2

                                                                                             אורה.המלצה ובדיקת השימוש באנרגיה חלופית לת (  3

                                                                                                                                       ( הקמת פינת מיחזור. 4

                                                                                                             ( הקמת ) גבעה ירוקה ( ערמת גזם ירוקה. 5

                                                                          ( המלצות להקמת משחקים מפסולת ) בקבוקים, וצמיגים ( כדוגמת הנחש. 6

 ( המלצה לבניית מצפה בסוף השלוחה הצפונית בשיתוף עם חוג שיזף ) הקמת טרסה וספסלי ישיבה מצמיגים, ושתילת עצים 7

                                                                                           כמו חרוב, אלה אנטלנטית, אלון תבור, דקל התמר ושיזף (.

( עידוד הקמת מערכות למיחזור מים אפורים להשקיה בשכונת המייסדים ובשלוחה )לבונים לפני הפיתוח  ועד שתוקם  8

                                                                                                                                     המערכת הירוקה הציבורית(.

                                                               ( שימוש בבעלי חיים אוכלי עשב לטיפול בעשביה שבין  הגדר הטיפשה והחכמה. 9

                                                        ( טיפול בקומפוסטרים.                                                                           51

                                                                                                             ( טיפול במים עומדים  למניעת יתושים. 55

                                                          ( הקמת גדר ירוקה סביב לישוב במדרון התחתון לשיפור המרקם האקולוגי ולביטחון. 52

 (.יער שהמרחקים בין העצים גדול תוך שימוש בעצים מקומיים) ( שתילת רצועה של יער פארק 53

                                                                                                                                                       : יישומים 

 : (  רשימת חומרי הדברה אקולוגים מומלצים ורשימת הספקים5

 מפיץ     מטרות השימוש רןיצ     חומר פעיל   מתכון    שם התכשיר

מלח אשלגני  תרכיז נוזלי  oc-6זוהר 

 וחומצת שומן

הדברת נבטים  זוהר דליה

 ועשבים

 אגרון

 18-9352526 

 אגרון קוטל חרקים זוהר דליה  תרכיז נוזלי זוהר נאט

18-9352526 

קוטל חרקים  זוהר דליה  תרכיז נוזלי זוהר נוי

 בגינון

 אגרון

18-9352526 

בצילוס טורינגיזיס  תרכיז רחיף ביו ביט

 8411זן קורסטקי 

 אגריכם קוטל חרקים נובו נורדיסק

13-9223785 

 "    "     "      "        "       ביו טי פלוס

הדברת קיני נמלים  welcom פירטרין טבעי אבקה פירטרום טבעי

 וקרציות

 יוגב ישי

13-9651734 

 רמי כמיכלים הדברת חלזונות יקליםרמי כימ מתאלדהיד פיתיון גרגרי מתזון

13-9223785 

  הרשימה חלקית רשימה מלאה אפשר להשיג בארגון לחקלאות אורגנית בישראל ) גם באתר האינטרנט שלהם (.

השהם, אלון הגלעין, אלון ארוך עוקצים  –איטלקי, אלון  -מצוי, אלון -תבור, אלון -( רשימת עצים מומלצים : מני אלון )אלון 2

חרוב, תות עץ, זית, תמר, רימון, תאנה,  .(אלה סיניתאלת המסטיק, אלה אנטלנטית, אלה ארץ ישראלית, ) מני אלות ד (.ועו

, מני אשל,ברוש סנטה קטרינה, שיזף ושיזף הודי, כליל החורש, אדר מצוי, דולב מזרחי, אורן ירושלמי, אורן הגלעין ואורן הסלע



, אקלפטוס, צאלון, כמו כן עצי חלוץ : מכנף נאה, אבליציה צהובה וורודה רות ספיגה(ערער אדום ערבה מחודדת )ליד מים ובו

רשימה חלקית.                                                     בוגנוליאה )להדברת זבוב החולות הגורם למחלת שושנת יריחו(. אזדרכת, מני שיטה, 

, חברת אינטרדן  19-8654914לתאורת רחוב או ביטחון ) חברת סולארפאוור ( בדיקת עלויות של תאורה סולרית לסימון ו3

14-8337997                                                                                                                            .)                              

יתקן לאיסוף בקבוקי פיקדון למעלה ליד הפחים וחידוש האיסוף וההסדר עם אל'ה. בנית כלובים ( פינת מיחזור העברת המ 4

.                                                         שלא נכללים בחוק הפיקדון וקופסאות שימורים מרשת ריתוך ) גדרות יהודה ( לבקבוקים

גדולים )קנקלים(.                                                                                           כדי לבדוק שוב הבאת כלוב לבקבוקי פלסטיק

ערמת גזם ירוקה : מדובר בשתילת צמחי פסיפלורה סביב לערמה ופיזור מתמשך של פסולת עליהם הפסיפלורה גדלה מהר,  ( 5

שבועות הערמה חוזרת להיות ירוקה.  2-3דשא, ענפים, קרטונים ועוד (. תוך  ) כסכת ותוך כך מכסה את שאריות הפסולת והגזם

                               במכון החקלאי בית דגן מיושמת השיטה כבר כמה שנים.                                                                              

ימוש בבקבוקי פלסטיק )קנקלים( וצמיגים וציפוי שלהם ברשת בניה מברזל וטיוח בבטון הקמת מתקני משחק ואתגר תוך ש ( 6

ידי ציפוי ברשת וטייח כיסאות פלסטיק -ה באותו עיקרון עלבית פינות ישיינבואו אדמה ) ניתן לטייח גם בטיח נייר(. כמו כן 

                                                                                                  ישנים.                                                            

ולהתנסות תוך כדי כך בבניה  בשיתוף עם חוג שיזף וברק ורקר כדי לשקול הקמה מצמיגים ואו חבילות )באלות( קש ( 7

                                                                                                                                          האלטרנטיבית אקולוגית.

 -03: טלפון ECOSystems  חברת (בניית מערכות ביתיות או בשיטת עשה זאת בעצמך או מערכות קנויות :8

.                                            4866401-054 מוטי ניר rom.co.il-www.ad רום-חברת אד.  7838485-151—נייד   5270886

                                                     ( בדיקת אפשרות לגידול חמורים, סוסים, עיזים, צבאים, ואווזים )לכיסוח עשביה ושמירה(. 9

החתולים סביב  -לה לקומפוסטרים צמוד להם לאורחים ותושבים. זריעה ואו שתילה של נענע המנטה ונפית( הוראות הפע 51

                                                                                                               לקומפוסטרים למניעת והרחקת עכברים.

                                                               למים עומדים כמוכן שימוש בריסוס ביולוגי בצילוס טורינגיזיס.ע"י דגי גמבוזיה  ( 55

( לגדר ירוקה יש חשיבות גדולה לאיזון האקולוגי. כמו כן גדר מצמחים יכולה להיות כגדר ביטחון בלתי עבירה ) גבות, שיזף  52

          ועוד( גדר כזו  הוקמה בכפר הנשיא ובמקומות נוספים בארץ ובעולם. בוגנוליאה מני ורד בר, העץ והשיח, מני שיטה, 

 ( בדיקת האפשרות מול קק"ל.53
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