הרצאות
אנו בעמותת 'ונטעת' מזמינים אתכם לקחת חלק בפעילות חברתית חווייתית לעובדי החברה.

"ונטעת" הינה עמותה צעירה הפועלת לפיתוח וטיפוח יערות אקולוגים בעיר ובכפר ,תוך עידוד
נטיעות ושמירה על הצומח ככלי לחינוך ושינוי תודעה .העמותה מעודדת יצירת מודלים
אקו-חברתיים עסקיים ויוזמות ירוקות ככלי מקרב בין קהילות.

הרצאות חזון #עיר_יער והקמת גינה אורבנית בבית -מקוונות!
בהרצאות נאפשר מבט מעמיק על הפוטנציאלים הגלומים בעיר הירוקה של המחר ,נכיר יחדיו
טכנולוגיות ביולוגיות ונבחן דוגמאות פורצות דרך ליוזמות מהארץ ומהעולם שהופכות את העיר
לרקמה ביולוגית ,כלכלית ,וירוקה .נחקור את אותם המודלים מהם אנו כחברה אנושית שואבים
השראה ועושים שימוש לפיתוח הערים שלנו והבתים שלנו.

סוגי הרצאות:
● חזון #עיר_יער וצמיחה כלכלית 2.0
בהרצאה נכיר את הפוטנציאלים הגלומים בעיר הירוקה של המחר ,יחד נכיר דוגמאות
פורצות דרך מהארץ ומהעולם ליוזמות שהופכות את העיר לרקמה ביולוגית ,לבסיס
לצמיחה כלכלית ירוקה ולבנייה של קהילות משגשגות.
● צמיחה כלכלית  - 2.0איך הטבע מלמד אותנו לעסוק עסקים?
בהרצאה נכיר מודלים ועקרונות המתקיימים במערכות אקולוגיות משגשגות בכדור הארץ,
אל מול חברות ההייטק ששינו את העולם מכיוון שידעו לעבוד ממש כמו הטבע  -כיצד
בונים מערכת ארגונית שמחזיקה את עצמה כמו יער? כיצד מייצרים קהילת לקוחות
שמשווקת בשבילך את המוצרים כמו דבורים? כיצד יוצרים דינמיקה בצוותי עבודה עם
מוטיבציה של מעיין נובע? נבחן דוגמאות מחברות גדולות בעולם ההייטק שהצליחו
בתחומם והחזיקו מעמד היכן שכל השאר לא הצליחו.
● הטכנולוגיה של היער והאקו-סיסטם העירוני
נדבר על טכנולוגיה ביולוגית מאינדונזיה להפקת סוכר ,דלק ומי שתייה מהשמש בצורה
ידידותית לסביבה ,על איך ערים בעולם מפיקות חשמל ,דלק ודשן משאריות המזון והביוב
שלנו ,על איך יישוב בישראל מטהר מי שופכין של עיר שלמה בתוך פארק עירוני מלא
ציפורים ופרחים ואיך אחרי כל כך הרבה שנים הטכנולוגיה המדהימה של היער עדיין
עובדת בצורה יותר אקולוגית ויעילה מכל שיטה חקלאית שמוכרת לאנושות.

● "על תמנונים ותודעת הכוורת"  -מודלים ארגוניים בהשראת הטבע
כיצד נשארים רלוונטים?  -שאלת המאה .בהרצאה נכיר מודלים ארגוניים שנוכל למצוא
בטבע ובהיסטוריה שלנו  -נגלה את הקשר המרתק בין חברת אפל והאייפון לבין מושבת
הטרמיטים הגדולה בעולם ,לבין מערכת תעלות להובלת מים מתחת לאדמת איראן .נכיר
את המודל הארגוני של גוגל ואת הקשר שלו להולנד שהצליחה כמעט להכפיל את שטחה
דרך תעלות מים של מאות שנים ולבונים של אלסקה שמשנים את המערכת האקולוגית
כולה .מוזמנים יחד איתנו לחקור את המערכות הארגוניות שעומדות בחזית האנושות
והטבע וללמוד כיצד לעצב את חיינו ואת הארגונים שלנו בהתאם.
● מיקרוביום  -המערכת החיסונית של העיר
קצת על עולמן המופלא של החיידקים והפטריות שחיים בתוך הגוף שלנו ,על הגוף שלנו,
בבית שלנו ובסביבתנו .נכיר את מכון המחקר שיודע לבדוק את מערכת העיכול שלנו
ולבנות עבורנו את התפריט שבנוי בהתאם לחיידקים שיש לנו בבטן .נכיר את החיידקים
באדמה שהם תרופה פורצת דרך לדיכאון ,נכיר את המהפכה בחברות הדשנים שבונות את
המערכת החיסונית של הקרקע ושל הצמחים במקום להרוס אותה.
● שיקום אקולוגי  -כיצד מרפאים אדם-אדמה-קהילה
בהרצאה נכיר את חזית השיקום האקולוגי העולמי  -כיצד משקמים אדמות הרוסות בכלים
אקולוגיים? כיצד משקמים קהילות שבורות בעזרת גינון קהילתי? כיצד מטפלים
בטראומות קשות במוסדות פסיכיאטרים בעזרת גינון טיפולי? נכיר מחקרים מרתקים על
המשמעות של טבע ואדמה בסביבה טיפולית ,על הטרנד האקולוגי במשרדים ומרחבי
עבודה ,על כלים פורצי דרך לשיקום מערכות אקולוגיות הרוסות ,על דוגמאות מדהימות
לגינות קהילתיות מהעולם ,לשיקום תעסוקתי פורץ דרך בישראל ,ולפרויקטים שעוצרים
התפשטות של מדבריות בגודל של מדינות שלמות.
● "מציירים עיר יער" עם כל המשפחה
בסדנה נחשף לאמנים ואדריכלים פורצי דרך שבנו פסלים ,בתים ,ושכונות שלמות
שמשתלבות עם הטבע .נכיר בתים שבנו פרידריך הונדרטוואסר ,גאודי ,סטפנו בוארי ועוד
אמנים ואדריכלים פורצי דרך שלימדו את העולם שהטבע והעיר יכולים ללכת יד ביד.
דרך הנחיה בסדנה נצייר את עיר החלומות וירטואלית משלנו עם ציורים של הבתים
שתמיד חלמנו לגור בהם! נדמיין ,נחלום ונבין שהכל אפשרי אם רק מאמינים ופועלים!
● שפת הפטריות ותודעת הרשת העירונית
בהרצאה נכיר את עולמן המרתק של הפטריות – נפגוש מיזמים פורצי דרך מרחבי העולם
שנותנים פתרונות בתחומי האנרגיה ,מזון ,פיתוח חומרים אקולוגים ורפואה הפועלים יחד
עם הפטריות .נכיר מחקרים פורצי דרך המגלים את אופן פעולתן וכוחן של הפטריות ואת
הדברים המדהימים שאנו יכולים ללמוד מהן בפיתוח הערים שלנו והבתים שלנו.

● סדנת "מגדלים ירקות בבית" )הקמת גינה אורבנית בבית( -מקוון!
נלמד יחד כיצד להפוך את הגג ,המרפסת ואת החצר שלנו למערכת אקולוגית משגשגת
ומניבה .נבין כיצד לגדל ירקות ,עצי ,פרחים וצמחי מרפא ,איך להזמין ציפורים ומאביקים
ומה הדרכים בהן ניתן להשתמש במה שצומח לנו מהאדמה .עם אביב בייליס לרנר ,מומחה
לגידול מזון בייתי ומתכנן נוף וגינות .מייסד ונטעת ואקוטופיה.

למי ההרצאות מתאימות? אוהבי טבע ,יזמים ירוקים ,אדריכלי נוף ,חברות עסקיות ,אנשי
הייטק ,מקבלי החלטות ומשפיענים ,אנשי חדשנות ,אנשים עם חזון ירוק הרוצים ללמוד מהיער.

למידע נוסף וצפייה בהרצאות נוספות  -ללחוץ כאן
משך ההרצאות 60-90 :דקות
משתתפים :עד  500עובדים.
שפה :עברית /אנגלית

אנחנו מציעים לכם גם להסתכל על הנכסים הדיגיטליים שלנו ולהתרשם מהפעילות!
ונטעת | אקוטופיה | האתר שלנו

קצת מהאירועים הקודמים שכבר עשינו
מרכז אנוש בחיפה

חזון העמותה

טעְתָּ פועלת למען פיתוח וטיפוח יערות אקולוגים בעיר ובכפר ,במטרה לתרום
עמותת ונ ָ ַ
לאיזון מערכות האקלים המקומיות וחיזוק הפריפריה החברתית והגיאוגרפית ,לקרב בין
קהילות ,לקדם צמיחה כלכלית מקיימת ולעודד תרבות נטיעה ושמירה על עצים ככלי
חינוכי לשינוי תודעה בין אדם לאדמה ובין אדם לאדם.
פעילות בשילוב קהילה שיקומית במרכז אנוש ברמלה

מה אנחנו עושים?
במילה אחת :מקרבים .מקרבים בין אדם וטבע .הרבה ארגונים עושים את זה מצוין ,אנחנו עושים
את זה אחרת .אנחנו לא מוציאים את האדם לשמורות הטבע ,אנחנו מכניסים את הטבע לשמורות
האדם :נטיעת יערות מאכל במרחבים עירוניים ,יצירת גינות שכונתיות ,שתילות בחצר הבנין,
גידול ירקות על הגג ...כל דבר שעוזר להכניס קצת יער לעיר ,כל דבר שמקדם את חזון עיר-יער.
והכל אנחנו עושים יחד .יחד עם הקהילה ,יחד עם העירייה ,יחד עם עסקים ,יחד עם בתי הספר,
יחד עם משפחה חברים ואלפי מתנדבים .כולם יחד מקרבים את הטבע לאדם ,מקרבים את האדם
לטבע ,ועל הדרך  -מקרבים אדם לאדם .זה מה שאנחנו עושים ,אנחנו מקרבים.
שותפים לדרך:

תודה על התעניינותכם בסביבה שלכם!
עמותת ונטעת.

