פורום אייט"ק -אתרים ירוקים ירושלמים בטיפוח הקהילה
הודעה שבועית גינות קהילתיות ירושלים
 *16.2.2011י"ב אדר א' התשע"א
"הדואג לימים -זורע חיטים ,הדואג לשנים -נוטע עצים ,הדואג לדורות -מחנך אנשים" (יאנוש קורצ'אק)

הדרכה גינונית הקרובה:
במקום המפגש בנושא גיזום שנדחה עקב מזג האוויר-
נפגש ביום חמישי הבא 24/2 -בשעה  16:00בחורשת הירח הממוקמת בשכונת
טלביה ,משני צדדיו של רחוב שסקין ,בין רח' דובנוב לרח' כ"ט בנובמבר ,לא רחוק
מהתיאטרון.
המפגש ,אותו תעביר מתילדה ,יעסוק בגיזום ורדים וגפנים.

אירועים קרובים:
טיול אופניים בתוואי הרכבת הקלה
אחו"ה בכרם עורכים מגוון פעילויות קהילתיות וחברתיות בבית הכרם ,אבל
לא רק .תוכלו לראות את לוח האירועים שלהם כאן .וגם אפשר להצטרף
ולקבל את הניוזלטר.
השבוע ,בין יתר הפעולות ,יחד עם תנועת "ירושלמים" ו"ירושלים בשביל
אופניים" ,אחו"ה בכרם מזמינים את הציבור הירושלמי לרכיבת אופניים על
תוואי הרכבת הקלה ,19/2/2011 .שעה  9:30מכיכר ספרא עד כיכר דניה.
פרטים נוספים כאן.

הזמנה לוועדות איכות הסביבה בעירייה הפתוחות לקהל הרחב:
הוועדה הקרובה תתקיים ביום שלישי הקרוב 22/2 ,בשעה  17:00באולם
המליאה.
פגישת הוועדה הקודמת ,ב 25/1-עסקה בנושא הנוגע לכולנו -גגות אסבסט
בירושלים .מצורף למייל הזה דו"ח הוועדה.

חלקות חקלאיות נפתחות בעין יעל
מוזיאון פעיל "עין יעל" בשיתוף עם גרעין דבש של החברה להגנת הטבע
מזמינים אתכם לעבד את אדמת ההר ולגדל ירקות אורגניים וצמחי תועלת
בטרסות עתיקות ובלב אתר חקלאי קדום .העבודה הקבוצתית בחלקות
תתקיים ע" ב מפגשים שבועיים קבועים ואת העבודה ילוו רכז/ת קבוצה
ורכז/ת עבודה מטעם עין יעל וגרעין דב"ש בשיתוף עם נערי מרכז "יעלים".
להרשמה :איתן יוגב.026451865 ,
פרטים נוספים בקובץ המצורף.

הזמנה למפגש :אקטיביסטים/ות חושבים/ות גדול וביחד
בפעם הראשונה בישראל מוקמת רשת אקטיביסטים/ות ארצית ואתם/ן
מוזמנים/ות למפגש פתוח של חשיבה משותפת על אופי ומהות הרשת כדי
שתוכל לשרת אתכם/ן ,האקטיביסטים/ות בשטח ולקדם את פעילותכם/ן
לשינוי חברתי.
המפגש יתקיים ביום חמישי ה ,3/3 -כז' אדר א'  ,14:00-18:00סמינר
הקיבוצים -קמפוס אומנויות.
מנחה המפגש :אבי דבוש -מנהל תוכניות ,שתיל -שירותי תמיכה וייעוץ לשינוי
חברתי.
פרטים נוספים בקובץ המצורף.
לאישור השתתפות במייל או בטלפון 054-4932161 michals@nif.org.il

האקדמיה תוהה -תרקבת ,רקבת ,או בכלל דׁשנת?! איך אומרים קומפוסט
בעברית?
האקדמיה ללשון העברית זקוקה לעזרתנו -ושואלת איזו מילה מתאימה ביותר.
הוועדה למונחי איכות הסביבה של האקדמיה ללשון העברית ושל מכון התקנים
הישראלי מחפשת חלופות עבריות למילים קומפוסט ,קומפוסטר וקומפוסטציה.
מוזמנים להיכנס לאתר ,לראות את החלופות ,לחוות דעה ולקחת חלק בעיצוב
דמותה של השפה העברית! (מעניין מה קרה למילה רקבובית?)

אז מזג האוויר נע ונע מחם לקר מרוח לשרב ואנחנו עמו עוברים מגינה לגינה!

עדכון מגינת אלסוונגר!!!

הגינה באולסוונגר מרגישה צמיחה וחוויה נהדרת – התקנו מדפים חדשים לספסל הגינתי,
ביום ראשון הקרוב נחגוג יום הולדת עם מופלטות שאחת התושבות מכינה (ה )2.02ביום
שלישי ה 2.02נצבע את הפרגולה וב 306מתוכנן שיפוץ הספסל מבוץ0
ונעבור לעדכון הכי חשוב – אושר שעון מים לגינה! מה שאומר שבקרוב מאוד נתקין מערכת
השקיה לגינה ,נהנה ממים ולא מבקבוקים שצריך לסחוב מהמנהל הקרוב אך רחוק ,ונהנה
מארוגת ירקות חדשה! אושר גדול!
( מוזמנים כולם להצטרף לגינה הקהילתית שמתקדמת לה בקרית יובל ,אולסוונגר – לפרטים
עמית לביא ).2..472224

עדכון מגינת רמות !!!!

באתר מנהל קהילתי רמות ,פורסם חלק המספר על הגינה ,מזומנים לצפות!
קישור

ייעוץ לגינות

החברה להגנת הטבע מציעה ייעוץ מקצועי לפיתוח הגינות

איזה צמחים כדאי לשתול ,איך לייצר קומפוסט לגינה ,התקנת מערכת השקייה
לאן להתפתח ,איך לאגור מי גשמים ומזגנים,איך לבנות מערכת מים אפורים ועוד
עזרה בתכנון ובהקמה.
לפרטים ויעוץ  -מטילדה פרפינאל ,בימי א'-ה' בין השעות  08:00ל18:00
052-8746402

שעות פעילות החממה הקהילתית!
ביום ג'  -המשתלה פתוחה בין השעות.12:00 - 9:00 :
ביום ה'  -המשתלה פתוחה בין השעות16:00 – 12:00 :

אנחנו נשמח לעזרה והתנדבות בחממה! ממש כיף בחממה ,חוויה לכל אחד ואחת!
לתיאום – ענבר 0524-520618

כמו שאתם רואים ,ממש כיף חיים בכל אירוע ואירוע ,מצפים
לראות את מי שעוד לא בא באירועי השבוע הקרב!
אז זה הכל להשבוע ,נשמח להיות איתכם בקשר ולקבל מיילים לגבי  ,בקשות ,הזמנות ,שיתופי פעולה,
שאלות ,עצות וכל דבר שקשור אלינו!
צרו איתנו קשר – garinginot@gmail.com

קורסים חדשים:
בגן הבוטני נפתחים בחודש מרץ  2קורסים ל 'שזירת פרחים':
קורס ערב ב 6/3/11 -בימי א' בשעה 18:30
וקורס בוקר ב 24/3/11 -בימי ה' בשעה 10:30
מצ"ב קובץ ובו פרטים אודות הקורס .מספר המקומות מוגבל ל15 -
משתתפים.
לפרטים והרשמה :עליזה אטד ,מחלקת הקורסים02- ,073-2438942 :
6794012/3

ההמלצה השבועית:
אם עוד לא ראיתם...
הסרט איש ללא השפעה מספר על הניסוי הירוק של משפחת אחת:
הסופר קולין ביוון החליט יחד עם משפחתו לחיות במשך שנה בתוך ניסוי
שמטרתו לא להשפיע לרעה על הסביבה וכדו"א .הסרט מראה את
ההתמודדות שלהם עם החיים ללא חשמל ,מכוניות ,נייר טואלט וכל זה
בניו-יורק! הסרט עוקב אחר השינויים הדרמטיים באורח חיי המשפחה,
המשברים בין בני הזוג ותגובת החברה.
לא חייבים להסכים ,אבל הסרט מעניין ובהחלט מעורר מחשבה...
כדי לראות את הסרט (  91דקות ,תרגום לעברית) בחינם באתר יס דוקו,
הקישו כאן לקישור.

פתחו את הקבצים המצורפים והעבירו את ההודעה לפעילים נוספים
מצאו את ההודעה ומידע נוסף באתר הגינות הקהילתיות בירושלים :לחצו כאן לקישור
העדכון השבועי נשלח כשירות לפעילי ,רכזי ותומכי הגינות הקהילתיות בירושלים .נשמח מאד לתגובות,
הערות ,עדכונים מהגינות והמלצות .כתבו לkehilat.ginot.jlm@gmail.com-
או צרו קשר עם אריאלה02-6295837 ,054-5507739 :
להצטרפות לרשימת התפוצה -שלחו מייל עם המילה "הצטרפות" בכותרת
אין בכוונתנו לפגוע או להטריד ,אם קיבלת את המייל הזה בטעות ,כדי לצאת מרשימת התפוצה -נא
לשלוח מייל עם המילה "הסרה" בכותרת

