
 
 

 

 

 קורס חקלאות אקולוגית  
 מזין, מעשי, אורגני 

 7.9.22- 7.12.22 
 מפגשים; בכיפור וסוכות)  2(מלבד 

 14:00-17:00ימי רביעי 

  מבוא

בשנים האחרונות אנו עדים לפריחה מחודשת של ענף  
  .ענף גני הירקחקלאי שנראה היה כי אבד: 

המכילה גן הירק מהווה מערכת חקלאית אקולוגית מגוונת 
מינים רבים של צמחי מאכל ורפואה הגדלים יחדיו באותו 

קולטורה). ככזה, גן הירק הינו מערכת  -השדה (פולי
חקלאית השונה מאוד מהמערכות החקלאיות השכיחות 
בתעשיית החקלאות המתאפיינות בגידול של צמח אחד 

קולטורה). המגוון הביולוגי הרב מאפשר לשדה  -(מונו
ערכת אקולוגית בה מתקיימים מינים החקלאי להתקיים כמ

רבים של צמחים, מיקרואורגניזמים ובעלי חיים יחדיו במגוון 
גוניות מאפשרת הזדמנויות -של אינטראקציות. הרב 

לשיתוף פעולה בין הצמחים, ובינם לבין חלקים אחרים של 
המערכת האקולוגית בה הם מתקיימים (הזנה הדדית,  

 כחות מאביקים ועוד...).הגנה מפני מזיקים, הגברה של נו

ייצור של תנובת שדה אורגנית, טרייה   -המגוון בשדה  .מ     אפשרי הזדמנויות גם לחקלאים 
ומגוונת במכירה ישירה לצרכן ללא עלויות התיווך של רשתות שיווק, תוך שיתוף הצרכן ביופי  

 תהליכי הייצור הטבעיים המתרחשים בשדה. 

…. . ..     כלכלית; בשדה    מגוון הגידולים גם מספק רשת .  
המורכב מסוגים רבים של ירקות, נדיר מצב שבו השדה כולו  
נכשל. גם כאשר גידולי מסוים לא מצליח, עשרות הגידו לים 

האחרים עדיין עולים יפה ולכן הנזק הכלכלי הוא קטן, והאיום על 
 החקלאי אינו משמעותי כמו בשדה בו גידול אחד בלבד.  

היתרונות, המורכבות הנוצרת מריבוי גידולים דורשת מומחיות לצד 
רבה ורחבה. להבדיל מהחקלאי הקונבנציונאלי המתמחה במספר  

קטן של גידולים, חקלאי גן הירק נדרש להכיר מספר רב של 
גידולים אשר לכל אחד דרישות שונות; זמני זריעה ושתילה שונים, 

ות למחלות ולמזיקים.  טכניקות שונות של גידול, ורגישויות שונ
חקלאי המתמחה בחקלאות אקולוגית נמצא בתהליך מתמיד של 

 למידה ובגישה של צניעות אל מול הלא נודע.

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 מה נעשה בקורס? 

בקורס זה אנו לומדים מהטבע, העונות, הגידולים ולוח השנה  
החקלאי. הקורס מעניק ניסיון, ידע, פרקטיקה, חוויה, מרחב  

.ם לחקלאים.ות בעלי ידע נרחב ויכולת וכלים שיהפכו אתכן
 להטמיע אותו במקומות בהם תבחרו.  

נלמד ונתנסה בטכניקות מקצועיות, טכנולוגיות וכלי עבודה 
 המותאמים לחקלאות אקולוגית בקנה מידה קטן ובינוני. 

הקורס מאפשר לכל אחת.ד (גם ללא ניסיון קודם) להתנסות 
ך בסיכון סכומי באורך החיים ובמקצוע החקלאות ללא צור

כסף גדולים וללא צורך לעזוב את מקום העבודה הנוכחי 
 שלה.ו.

הקורס משלב למידה עיונית ביחד עם עבודה פיזית בשדה 
 בכל תנאי מזג אוויר!

 

 מסגרת הקורס 

 נפגש אחת לשבוע בקבוצה ללמוד ולהתנסות בחקלאות. 

 אין צורך בידע קודם. 

 שעות.  3-כל מפגש יארך כ

הקורס ילוו גם סרטים וחומרים עיוניים שיועברו בצורה  את 
 דיגיטלית למשתתפים בקורס.

 היום והשעות בהן יתקיימו המפגשים:

 14:00-17:00ימי רביעי 

 מספר המקומות בקבוצת הלימוד מוגבל, לכן רק הרשמה מראש מבטיחה את השתתפותכם.ן. 
 

 תלמידים.ות.תכני הקורס יותאמו למצב השדה, האקלים ורמת הידע של ה

 
תלמיד.ה שיסיים את הקורס יהיה זכאי לתעודת הכשרה בחקלאות אקולוגית מטעם  

 "חווה ואדם" וארגון "פרמקלצ'ר ישראל".  

דרך ההשתתפות בקורס אתן.ם מצטרפות.ים לקהילת בוגרי הקורסים איתן.ם תוכלו להתייעץ  
 ולשתף בהצלחות ובאתגרים.

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 סילבוס:

כיצד נראית חקלאות בארץ ובעולם. מהם   פגישת היכרות: -

האתגרים והפתרונות העומדים בפנינו בחקלאות תעשייתית 

מקומית. חקלאות  מהשדה  לעומת  טעימות  בחווה,  סיור 

 ועישוב ערוגות. 

מהם מרכיבי אדמה בריאה ואיך מכינים   אדמה וקומפוסט: -

קומפוסט? בדיקות אדמה, בריאות הקרקע ואחיזת מים, חוות 

תה.   וקומפוסט  ערוגות תולעים  והכנת  קומפוסט  בניית 

 לשתילה.

תהליך הגדילה מזרע ועד לפריחה, מערכת   מערכת הצמח: -

הרבייה והשורשים. סוגי משפחות וזרעי מורשת של ירקות, דרכי התמודדות עם מחלות ומזיקים. 

 שתילת ירקות וזריעה ישירה לאדמה.

כיום. השק  השקייה: - ובעולם  ומערכות מים ביתיות  מצב המים בארץ  ירקות, טפטפות  ייה בגידול 
 מתיחת קווי השקייה ודישון עלוותי. ובקנה מידה מסחרי.

 .השתלבות במשימות השדה מפגש עבודה מלא בחווה: -

איך להתחיל לגדל ירקות מזינים ואורגניים בתכנון עונתי ושנתי, בין אם למטרות    חקלאות מאפס: -

הכנת ערוגות בשיטות נבחרות וקטיף   גישות חקלאיות שונות.  רווח או לצריכה ביתית. היכרות עם

 בחווה.

כיצד לייצר ולשמר זרעי מורשת,   שימור זרעים וניהול משתלה: -

בלי תלות בחברות חיצונית. איך לתפעל בית רשת ומשתלה 

ושתילים. זרעים  בריאות  לוודא  זריעה  וכיצד  מגשי  הכנת 
 וכדורי זרעים.

עירוני: - העירוני    גידול  במרחב  מזון  בגידול  הצורך  חשיבות 

במצע  גידול  בעיר?  מזון  שפע  לגדל  אפשר  כיצד  והציבורי, 

בניית אדניות מחומרים  אתגרים ופתרונות. מנותק ובחממות.

 ממוחזרים, בניית חוות תולעים ביתית.

 השתלבות במשימות השדה.  מפגש עבודה מלא בחווה: -

 ייחורים. הכנתעל עצים ו הרכבהיער ודימוי הטבע. מערכת העץ, שכבות ה מבוא ליער מאכל: -

נלמד טכניקות שונות לשימור והצלת  כיצד לשמר ולהוציא את המירב מכל הגידולים!  שימור מזון: -
 מזון.

 מפגש סיכום -

 
 
 
 

 :אודות מנחת הקורס



 
 

 

 

ניסיון רחב של מעל    -  רינה אפשטיין שנים בעבודה    10בעלת 

ופרויקטים חינוכיים בתחום הקיימות והאקולוגיה בחוות אורגניות  

) באפריקה.  PDCבארץ ובעולם. בוגרת קורס עיצוב פרמקלצ'ר (

מדריכה ומלווה חקלאים.ות בתהליכי הקמת משקים אורגניים,  

ניהלה את תחום החקלאות בחוות "קיימא" בית זית. כיום, רכזת  
תוצר  את  ומשווקת  מגדלת  ואדם",  ב"חווה  החקלאות  תחום 

קורסי  ומנחת  הקהילה"  בשיתוף  "חקלאות  בשיטת  השדה  

פרמקלצ'ר. בעלת תשוקה גדולה לעבודה עם האדמה, אנשים 

 והסביבה.

 
 הרשמה 

 קורס הכשרה בחקלאות אקולוגית  

 ההרשמה מתבצעת דרך טופס הרישום האלקטרוני בכתובת

https://forms.gle/cJTnbaJNNV1yj8ki7 

 ניתן להגיע לטופס גם דרך אתר האינטרנט של חווה ואדם

 לאחר מילוי הטופס יש לשלם את דמי ההרשמה  להשלמת ההרשמה

 

 עלות הקורס ותנאי תשלום: 
 ש"ח למשתתף/ת. 1950מחיר הקורס   -
 
ש"ח אשר לא יוחזרו במקרה של  400המחיר כולל מקדמת הרשמה בסך  -

ביטול ההשתתפות בקורס. יש לשלם את דמי הרישום בעת מילוי טופס 
  -/ סניף מספר  12 -פועליםלחברת מעברים ומשאבים בע"מ: בנק ההרשמה 

  . יש לציין שם מלא, שם הקורס ומספר טלפון.188881 -/ מספר חשבון 748
את יתרת התשלום יש להשלים עד המפגש הראשון. ניתן לשלם את היתרה   -

 תשלומים).    3בתשלומים באשראי או בצ'קים (עד 
מתבקשות.ים  הקורס משלב פעילות פיזית ומעשית בשטח, התלמידות.ים  -

לנהוג באחריות ובמשנה זהירות על עצמן.ם ועל אחרות.ים, להישמע לכללי  
הבטיחות בעבודה ולהודיע למנחה על כל מצב בריאותי אשר עלול להגביל 

 את השתתפותן.ם בקורס. 
 בימי חג/שבתון לא יתקיים שיעור -
 מספר המקומות בקורס מוגבל, הקדימו להירשם והבטיחו את מקומכם.  -

 058-7927690רינה    –נוספים ניתן ליצור קשר עם המנחה לפרטים 

rina@havaveadam.org 

https://forms.gle/cJTnbaJNNV1yj8ki7
mailto:rina@havaveadam.org

