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 חג לאילנות בשכונות ובקהילות -ט"ו בשבט 
 

 : כזנו עבורכם.ן המלצות לפעילויות ברוח הקיימות לחגיגות ט"ו בשבטיקראת בוא החג, רל
 המרחב האווירה והציוד התומך.אנו מציעים להזמין את הקהילה להפעיל בעצמם כאשר אתם מספקים את 

 כמו כן, מצורפות מספר הצעות מספקים שונים לפעילויות רלוונטיות.
 

 .ניתן להפעיל במרכז הקהילתיתוכלו לקבל מאתנו ערכות משחקי קופסא ברוח החג אותן  -  ערכות משחק .1

 )שתילים קטנים( של צמחי בר )יכולים לבקש מאתנו ונסייע לכם לקבלם(. שתילת פלגים .2

מינים סרפדים ועוד. מינים אלו מפריעים לחובזה, חמציצים,  - מינים פולשים באתרי טבע עירוני תעקיר .3
סיור יכול גם להשתלב עם , אך חלקם יכולים להוות ארוחה מזינה ומקיימת לאחר ליקוטם )המקומיים להתבסס

 התושבים או ספקים חיצוניים(. ליקוט מודרך ע"י אחד 

ארוחת חג וכיבוד הכנת  –של הרשות לאיכות סביבה וקיימות לקידום מזון בריא  "בוןבתיאתכנית "פעילות עם  .4
 עביר מתכונים למעוניינים בהמשך.נעם שלל פירות, אגוזים וכל טוב. 

כהפעלה עצמאית או על ידי ספקים חיצוניים  כגון יצירת מנדלות מעלים – יצירה מחומרים טבעייםסדנאות  .5
 למייל(.)רשימת ספקים מצורפת 

 פעילות בנושא עצים וחשיבותם לאדם ולמערכת האקולוגית כגון: המלצה לעודד את התושבים לקיים .6
הכולל הכנת תה צמחים ומתכונים  פיקניק ,שירה בציבור של תושבים מומחים, הרצאות, שעת סיפור קהילתית

 מהצומח )אולי מתוצרת הגינה הקהילתית אם יש כזו(.

 .סיפורים ברוח החגפינה מיוחדת ל ולהקדיש –סביב החג  הספריותחיבור עם  המלצה ליצור .7

 )אם יש כזו בסביבה( ולפעילויות המתקיימות בה. לחיבור עם הגינה הקהילתיתהמלצה  .8

 , באופן עצמאי או על ידי ספקים.לבית קישוט של עציצי תבלין, או מבקבוקי שתיה עציצי פתילסדנאות להכנת  .9

אם ניתן  בשכונת שפירא ניתן לבדוק גם עם משתלת היימס₪.  1 כ במשתלות שתילים של צמחי תבלין עולים
 נשמח לקשר ביניכם. .(ת חברות בית היימסקשישוהלרכוש מהם שתילים )תוצרת 

בנושאים כמו קוסמטיקה/ רוקחות או סדנאות על ידי ספקים חיצוניים, של תושבים.ות לתושבים.ות  סדנאות .11
 , טבעיים )לדוגמא: קליעת סלים או תכשיטים ממחטי אורן(טבעית  יצירות אומנות מחומרים 

ניתן לקיים סיורים בדגש על הכרת העצים באתר הטבע העירוני הסמוך או ברחובות השכונה  –סיורי טבע עירוני  .11
 מקומיות )ניתן לתאם איתנו קבלת תיבות קינון( התקנה של תיבות קינון לציפוריםניתן גם לשלב עם עצמה. 

 וארגון קטיף קהילתי להכנת ריבות או פיקניק משותף. הפרי בשכונהעצי מיפוי  .12

 .על אחד מהקירות הפנויים של המרכז הקהילתיוצבעוני התושבים לצייר עץ גדול הזמנת  –ציור קיר קהילתי  .13

 )כגון: האישה שנטעה עצים(. הקרנת סרט בנושא עצים וחשיבותם .14

לחזק את הכלכלה המקומית, כדאי לחפש ספקים מקומיים כמו תמיד, על מנת  -קשר עם עסקים מקומיים  .15
 לחומרי גלם ליצירה, או לכיבוד ולאתר מפעילים מקומיים לסדנאות והפעלות.

 

 חג שמח!

 


