
    

 

 

 אקדמיה בכיכר

 אפריל, מאימועד :       תשע"טשנת לימודים: 

 יובל ליבוביץ, ליאורה הרפז שאלתיאל, אסף חןשם המלמד/ת: 

 מבוא ליערות מאכלשם הקורס: 

 

 

  :מיקום הקורס 

 קורן )ליד קיבוץ הגושרים(מאכל   יער

הפועלת באפיקי   "יערות מאכל בגליל"עמותת  של העשייה יער האם המהווה כיום את ליבתזהו 

רשת של יערות מאכל בגליל, כחלק  נוטעיםאנו  .יערנית באצבע הגליל תחינוך, תיירות וחקלאו

 .להקמת חגורת יערות מאכל ארצית וים תיכוניתציבורית מתנועה 

 

   :יום ושעה קבועים 

 16:30-19:00ימי שני  בשעות 

 

  הקורס ומטרותיו:תיאור מפורט של 

 תיאור הקורס

 ?מה זה יער מאכל 

עקרונות המבוסס על  מטע בר קיימא יערנית,-מערכת חקלאית "יער מאכל" הוא
'בינה' אקולוגית  מייצרתהתכנון, ההקמה והתחזוקה של יער מאכל  יטתאקולוגיים. ש

חיקוי של דפוסים ה זאת מבוססת על שיטאשר מתפקדת ואף גדלה בכוחות עצמה. 
מזון לצד  ומאפשרת לעצב מערכת חקלאית המניבה )יער גשם( מן הטבעותבניות 

שיקום המערכת האקולוגית. גדולתה של המערכת היא בעיקר ביכולתה לשגשג 
ולהצליח בהתמודדות עם מחלות, מזיקים ושנות בצורת תוך כדי הפקת שפע תוצרת 

 בהרמוניה, לצד הפעילות האנושית. החיים רבים של צמחים ובעלי חיים ושגשוג מינים
נטושים, כמו שטחים חקלאיים  -בשטחים פתוחים ומופרים ניתן להכיל את השיטה

 . שטחים ציבורים בתוך יישובים או חלקות צמודות דופן ליישוב

 ואקולוגי חד המה  חוסן קהילתי 

 :ברמה החברתיתשילוב יער מאכל ביישוב מייצר חיבורים וקשרי גומלין בין האנשים 

היער קהילה פעילה של אנשים ממגוון תחומי עניין הפועלים למען סביבה  נוצרת סביב

חברתית מהווה קרקע פוריה למיזמים -אקוובריאה יותר. הפעילות החינוכית, תיירותית 

ושיתופי פעולה נוספים ומחזקת את הלכידות החברתית והחיבור שלנו לגליל, לאדמה, 

אקטיביים כביטוי של -, מקדמת אופטימיות וערכים פרולילדינו מקיים ליצירת עתיד

 מודרניות.אקולוגית אהבת האדם והארץ, חלוציות וציונות 

 



    

 

 מטרות הקורס:
 .העברת והפצת ידע. 'חקלאות בת קיימא' כמודל לחוסן קהילתי 
 עידוד לאקטיביזם סביבתי. 
 רמה לחיבור בין אנשים.פלטפו 
 

 

 

   לימודי:תאריך ונושא לכל מפגש 

1. 1.4.18 

 תנועת הפרמקלצר, מודלים של יערות מאכל, יער ותפקידו בביוספירה -היכרות 

2. 8.4.18 

 המחזור ההידרולוגי ושימור מי נגר כממשק חקלאי מסורתי +  -עולם המים 

  חקלאות מדייקת שיטות חדשניות בחקלאות והקשר לפרמקלצר )ד"ר אסף חן(

3. 29.4.18 

 קרקע ותהליך הקומפוסטציהמארג החיים ב -האדמה החייה 

4. 6.5.18 

 "מהכוח אל הפועל" איך מתחילים להניע תהליך... +  מתדולוגיות לתכנון יער מאכל -תכנון בר קיימא 

5. 13.5 

 מזיקים ומועילים ביער )ד"ר ליאורה שאלתיאל( -בקרה ביולוגית 

6. 20.5 

 , מגוון ביולוגי וגילדות צומח  ארכיטקטורת יער, תור סקצסיוני -צמחיית היער 

7. 27.5.18 

 "חגיגת סיום"  הצגת רעיונות לפעילות ותכנון בהמשך , פידבקים   +

 

 
 

 
 :פרטי התקשרות עם המלמד/ת בקורס 

 כתובת מייל, טלפון בבית או בנייד )למי שמוכן/ה(

 leibo.yuval@gmail.com 0542656033יובל לייבוביץ 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 )כולל הנחיות ולוחות זמנים, אם יש(:תיאור מפורט של מטלת הקורס המשותפת  .א

 אין מטלות

 כתוב לא אקדמי:  )לפי כללי הכתיבה האקדמיים המלאים(:ביבליוגרפיה  .ב

1. Creating a Forest Garden : Working with Nature to Grow Edible Crops by 
Martin Crawford  

2. Permaculture : A Designer's Manual by Bill Mollison 

3. Rainwater Harvesting for Drylands and Beyond by Brad Lancaster 
4. Edible Forest Gardens By Dave Jacke & Eric Toensmeier 

 

 עזרים ללמידה עצמאית  .ג

 :ם יש לינק לסרט, הרצאה מוקלטת, אירוע רלוונטי, נא לצרף()א

 שני סרטונים על חקלאות יערנית: וידאו:

3-agri.co.il/blank-https://www.sustainable 

 

   חברתית כפרויקט מתמשך לאחר סיום הקורס  עשייה –לקורס  המשךתוצר  .ד

 )שותפים פוטנציאליים להמשך עשייה ; תחומים בהם ניתן לפעול  ; 

  יער מאכל קורן.הצטרפות לצוות הפעילים לשתילת 
  "יצירת גרעיני התעבות: קבוצות קטנות של פעילים שיפעלו להקמת "יער מאכל קהילתי

 ביישוב בו מתגוררים.

 

 

 בהצלחה ובהנאה לכולנו!

 
 

https://www.bookdepository.com/author/Martin-Crawford
https://www.bookdepository.com/author/Bill-Mollison
https://www.bookdepository.com/author/Brad-Lancaster
https://www.bookdepository.com/author/Dave-Jacke
https://www.bookdepository.com/author/Eric-Toensmeier
https://www.sustainable-agri.co.il/blank-3

