
 
 סדנאות ופעילויות חברתיות- עמותת ונטעת

 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.

 
 

 למי הסדנה מתאימה? אוהבי טבע, אוכלוסיות קצה, יזמים ירוקים,  חברות עסקיות, משפחות,
 אנשי חדשנות, אנשים עם חזון ירוק הרוצים ללמוד מהיער. הסדנאות מועברות ע"י אביב בייליס

 לרנר, מומחה לגידול מזון בייתי, גנן ומתכנן נוף. מייסד ונטעת ואקוטופיה.
 

  **הסדנאות מתאימות לכל הגילאים
 

 סדנה חברתית - "סודם של הזרעים"
 מפיגים את הבדידות דרך הזום, סדנה משותפת לעובדי החברה ולדיירי המרכז השיקומי

 לומדים יחד דרך הזום, מה הם סודם של הזרעים,
 

 איך מנביטים אפונה אדומה
 איך מגדלים את הנבטים בסלט

 איך יוצרים חממה ביתית
 נלמד על סוגים שונים של זרעים

 נשמע על סיפורים מופלאים מהארץ ומהעולם
 נהפוך את הבית שלנו לירוק ומזין.

 
 מה בערכה - "סודם של הזרעים"

 הערכה של ונטעת מאובזרת בעשר שקיות זרעים בגדלים שונים- ( זרעי ירקות העונה, זרעי
 תבלין, זרעי פשתן/ צ'יה, זרעים של פרחי בר, ופקעות מאכל), כלי עזר להנבטה (קוביות הנבטה

 מקוקוס ושקית אדמה), דף הוראות ובנוסף 3 גלויות ברכה מעוצבות עם איורים בוטניים.
 

 איך זה הולך לעבוד?
 עובדי החברה ודיירי המוסד השיקומי יקבלו את ערכת "סודם של הזרעים" למקום עבודתם\ביתם.

 ויפתחו אותה כשתתחיל הסדנה!
 

 הסדנה החוויתית מתחילה בהרצאה מרתקת על עולמם של הזרעים וממשיכה בהסברים ובתרגול
 פרקטי שכל אחד יכול לעשות בביתו.

  הסדנה מתאימה לכל הגילאים
 

 



 

 
 משך הסדנה: 60-90 דקות

 שפה: עברית/ אנגלית
 משתתפים: עד 100 משתתפים.

 מקסימום 500 משתתפים.
 

 *תתכן עלות שילוח של העציצים למוקדים נבחרים.
 *ניתן להוסיף אדניות להשלמת החוויה

 
 הערכה והסדנה לעובדים היא מתנה מושלמת המשלבת אחריות חברתית וסביבתית:

 -נרכשת במשתלות 'ונטעת' בהן מועסקים אנשים המתמודדים עם משברים נפשיים.
 -הפעילות מועברת לעובדי החברה ולדיירי המוסד השיקומי הנבחר במטרה ליצור חיבור

 בין קהילתי וסביבה ירוקה ופורחת יותר.
 

 
 

 משרישים את זה הלאה - "ונטעת לקשיש"
 

 "ונטעת לקשיש" הוא פרויקט התנדבותי רחב ארצי המותאם לתקופת הקורונה ומייצר מפגש בין
 קשישים וקשישות (65+) למתנדבים על מנת להפיג את הבדידות שהם חווים בשל קשיי הקורונה

 ובמטרה לייצר חיבור בין דורי.
 

 זהו פרויקט שסובב סביב נתינה והקשבה לקשישים בני ובנות הגיל השלישי, ובו מתנדבי החברה
  העסקית שולחים עציץ פורח במתנה לקשישים ומייצרים איתם שיחה מקרבת באמצעות הטלפון.

 בשיחה יספרו העובדים קצת על עצמם ויפתחו עם הקשיש שיחה על מצבו בתקופה המיוחדת הזו,
 על צרכיו, על בני משפחתו, ולבסוף יספרו לו שבאפשרותו ל"השריש את זה הלאה", ולהעביר

 מעטפת זרעים פורחים לאדם אחר שיקר לליבו בתוספת ברכה אישית ממנו.
 בזמן השיחה העובד ימלא את פרטי המען לשליחת המעטפה הפורחת והברכה שאותה יעביר הלאה

 לאדם היקר ללב הקשיש.
 

 



 
 *לפני השיחה תתבצע הדרכה מקדימה למתנדבי החברה בזום למתן הנחיות לביצוע השיחה- זה

 יהיה מקום שיאפשר להם לשאול שאלות, להפיג חששות ולקבל הכוונה ודוגמאות שיחזקו את
 המניע לשיחה ויעשירו אותה.

 
 *הפעילות כוללת את משלוח המעטפות הפורחות

 *תתכן עלות שילוח של העציצים למוקדים נבחרים.
 

 
 #לחיצה על התמונה תוביל לכתבה בנושא

 
 אנחנו מציעים לכם גם להסתכל על הנכסים הדיגיטליים שלנו ולהתרשם מהפעילות!

 ונטעת |  אקוטופיה | האתר שלנו
 

 קצת מהאירועים הקודמים שכבר עשינו
 

 מרכז אנוש בחיפה

 
 

 

https://twitter.com/kann_news/status/1301594500830294017?s=20
https://www.facebook.com/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%AA-%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%A2%D7%AA-105399567489187/
https://www.facebook.com/%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94-Ecotopia-286189005230601/
http://venatata.org/


 
 חזון העמותה

 ייעודה של עמותת ונַָטְעָּת הוא פיתוח וטיפוח יערות אקולוגים בעיר ובכפר, במטרה לתרום לאיזון

 מערכות האקלים המקומיות, קידום צמיחה כלכלית מקיימת ועידוד תרבות הנטיעה והשמירה על

 העצים ככלי לחינוך ושינוי תודעה ביחס לקשר בין האדם לאדמה.

 
 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.

 


