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 23בספטמבר 2009
לכבוד :חברי עץבעיר

עץבעיר – שושן השנה התש"ע
או במילים אחרות :קבלו את התכנית השנתית שלנו ל 2009/2010

מבוא
לכל עץ יש תכנית שנתית ,ומעכשיו גם לעץבעיר! תנאים משתנים מעונה לעונה משפיעים ומכוונים את העצים בהתפתחותם
והם מגיבים ברגישות ומשתנים בהתאם למעגל הימים והעונות ובהתאם למעגל החיים הפנימי שלהם .גם אנחנו מגדלות את
העץ בהתאם למעגל העונות ,הצבעים והאלמנטים ,ובהתאם לחיים הפנימיים כאן בביאליק ( : 23

שושן השנה ושמונה מחלקות
לקחנו לילך ואני את שמונת ה"צעדים" של האקו-יוגה )מי שזוכר( ,ומיפינו אותם על גלגל השנה שציירתי כשניגשתי לעיצוב
האתר )מזמן( .זה נתן לנו מסגרת טבעית וזורמת ,שקל לשתינו להתחבר אליה ולעבוד לפיה ,ולילך אף מצאה לגלגל שם
יפה :שושן השנה.
השושן הוא אמנם מעגל אין סופי ,אבל בכל זאת בנות אדם אנו ,אז אנו מציינות התחלה ,שנת העבודה שלנו התחילה אחרי
ראש השנה ויום השוויון ,ותסתיים בסוף הקיץ ,כמו שרגילים ובהתאם ללוח השנה העברי .ואז תתחיל אחת חדשה ,עם שושן
משובח ומדוייק יותר .השושנה שלנו מחולקת לשמונה מחלקות בנות חודש וחצי כל אחת .כל מחלקה מוקדשת לנושא מנחה
לאותה תקופה בשנה ,וניתן לה ביטוי במטפח ,במשרד ,בגינה באתר ובחנות.

פרסום ושיווק
שיווק הפעילויות בעץ ,מחייב הערכות של לפחות שישה שבועות מראש .לדוגמה ,קורס פרמקלצ'ר סתיו נפתח ב .3/9/09
העבודה השיווקית החלה באמצע יולי והגיעה לשיאה בשבועיים שלפני פתיחת הקורס .כל קורס או מפגש עלינו לחשב כך
ששכרו בצידו לכל הנוגעים בדבר .כלומר ,נקבע מינימום משתתפים משלמים לפתיחת הקורס ,ולא נקבע תאריך התחלה
בלי לקחת בחשבון זמן שיווק הולם.
ערוצי הפרסום והשיווק של העץ אינם רגילים משני טעמים:
 שיווק "רגיל" עולה כסף שאין לעץ ,ולרב פועל בדרכים שאינן עולות בקנה אחד עם רוחו של העץ )מרגיש לו כמוכנימות על העלים(.
 העץ הוא מערכת הוליסטית שמנסה לפעול לפי אותם עקרונות בכל התחומים .האמונה הגדולה שלנו בקהילה,בערבות הדדית ,במקומיות ,מכתיבה לנו ערוצי שיווק "עציים" :פה לאוזן ,רשימת התפוצה של העץ ,רשימות תפוצה
של חברי העץ ,שיתופי פעולה עם מיזמים אחרים הפועלים באותו עולם ערכים וכיו"ב.
להביא ולו אדם אחד להשקיע זמן וכסף בכל פעילות ,זה אתגר גדול .כדי להצליח לקבץ קבוצות של משתתפים משלמים
בפעילויות שלנו ,חשוב שנתגייס כולנו :נספר ,נפיץ ,נארגן ערב מבוא ,נחשוב חשיבה יצירתית ,נצא מהקופסה ,ונזכור :יחד
אנו מצמיחים עץ בריא שמציע לאנשים משהו בעל ערך סגולי ומיוחד .פירות טעימים ,צל מרגיע ומקרר ,פרחים בשפע,
ניצנים של שינוי ,דברים שילכו איתם הלאה ויעשירו את חייהם ובכך את הקהילה העירונית שלנו.
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טוב ,אז הנה השושנה של עץבעיר ,עם מחלקות ,תאריכים ,אלמנטים ,עונות וצבעים:

בכל עונה יש לנו שתי מחלקות
כל מחלקה מתאפיינת ב-

קורסים שקשורים לעונה או למחלקה
סדנאות והרצאות בנושאים שקשורים למחלקה
סדנאות מטפח עם מאכלים ברוח העונה ,החג ,או המחלקה
אירועים מיוחדים שלרב קשורים לחגים
מוצר שנקדם בחנות )או מהמלאי הקיים ,או מביאים מוצר חדש ומתנסים איתו(
נושאים שיקודמו באתר

הנה כך...
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סתיו

צרכנות רגועה –

השנה העברית

 18/09ראש השנה
יום כיפור

סוכות

קורסים

 03/09נפתח פרמקלצ'ר סתיו

פרמקלצ'ר סתיו ממשיך
פתיחת קורס גינה אקולוגית בעיר סתיו

סדנאות

סל קניות מלא מחשבות
כל שישי אחרון של כל חודש ,סדנת קומפוסט

סחר הוגן -אבי לוי
כל שישי אחרון של כל חודש ,סדנת קומפוסט

21/09/09 - 07/08/09

שכנות –

06/11/09 - 22/09/09

מיוחדים

חוגי בית בניחוח סיידר

סיורים מודרכים כל יום שישי הראשון של כל חודש12:00 ,

כל יום שישי הראשון של כל חודש12:00 ,

מה במטפח

תפריט לחגים
תמי בצום

תפריט ניקוי :צומות ומיצים

מה בגינה

הכנת ערוגות

זריעות של זרעי סתיו

מה בדירה

השלמת המדפים בסלון

ארגון הקרנת סרטים ומצגות בסלון

מה במשרד

שיווק פרמקלצ'ר חורף
שיווק קורס גינון

סגירת פרמקלצ'ר חורף
שיווק קורס עסקים קטנים

מה במייל

 21/09מייל עונתי – יום השוויון

 06/10מייל לחברים

מה באתר

על צרכנות רגועה ,סקירת המוצרים שבחנות
וחבילות שי אקולוגיות שונות שקיימות בשוק

על השכנים שלנו ,על שיתופי פעולה בין שכנים,
מאמר על סחר הוגן )אבי(

מה בחנות

חבילות שי

סח"ה
 06-10/10זורבה הבודהה באשרם

השפעות מבחוץ

חורף

כבוד למשאבים

השנה העברית

 18/12חנוכה

 30/01ט"ו בשבט

קורסים

 09/12/09פתיחת פרמקלצ'ר חורף
קורס הגינה האקולוגית בעיר ממשיך

פרמקלצ'ר חורף ממשיך
 22/12/09פתיחת קורס תזונה רפואה ואקולוגיה
עם אורי מאיר צ'יזיק
 30/12/09פתיחת קורס עסקים קטנים

סדנאות
והרצאות

סדנת מים אפורים  -יהונתן
כל שישי אחרון של כל חודש ,סדנת קומפוסט

סדנת "גינון בתוך הבית“  -לימור ביגל
סדנת חיידקים מועילים  -אשר
כל שישי אחרון של כל חודש ,סדנת קומפוסט

מיוחדים

 12/12/09מסיבת חנוכה מיוחדת לחברים

 29/01/10סדר ט"ו בשבט

– 21/12/09 - 07/11/09

סיורים מודרכים כל יום שישי הראשון של כל חודש12:00 ,

קומפוסט –

06/02/10 - 22/12/09

כל יום שישי הראשון של כל חודש12:00 ,

מה במטפח

סדנת שימור מזון :ייבוש ,החמצה והתססה

סדנת הנבטות וליקוט עלים מהגינה

מה בגינה

טיפוח גינת החורף :הרבה עלים ירוקים!

פיזור קומפוסט בגינה

מה בדירה

הקמת מערכת מים אפורים ומערכת השקיה

התקנת שירותי קומפוסט!

מה במשרד

שיווק פרמקלצ'ר אביב ובניית קורס ניקיון נקי

סגירת פרמקלצ'ר אביב-קיץ ,שיווק קורס ניקיון נקי

מה באתר

על מים ,על אדמה ,על נפט ,על חשמל ,מאמר על
שיא תפוקת הנפט )שימי?(

על קומפוסט ,על אדמה ,על גינון ,על גידול בעציצים

מה במייל

 21/12מייל עונתי – היום הקצר

 06/02מייל לחברים

מה בחנות

בקבוק רב פעמי לשתיית מים
נרות שמן

שתילים
קומפוסט עירוני גאה

השפעות מבחוץ
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תזונה מתחשבת –

אביב

ניקיון נקי

השנה העברית

 28/02פורים

 30/03פסח
 19/05שבועות

קורסים

 23/02/10פתיחת קורס אקו-רייקי

 13/04/10פתיחת קורס גינה אקולוגית בעיר
 26/04/10פתיחת קורס תזונה ואקולוגיה עם אורי

סדנאות
והרצאות

סדנת משלוח מנות – מיכל צרי?
סדנת ניקוי גוף עם הילה אפללו
כל שישי אחרון של כל חודש ,סדנת קומפוסט

על הגלובליזציה של המזון – עדי דורי
כל שישי אחרון של כל חודש ,סדנת קומפוסט

מיוחדים

 26/02/10מכונות וקסמים – הפנינג פורים
 27/02/10מסיבת פורים

 27/03/10מסיבת סרטים לחברים
מסיבת שבועות

– 21/03/10 - 07/02/10

סיורים מודרכים כל יום שישי הראשון של כל חודש12:00 ,

06/05/10 - 22/03/10

כל יום שישי הראשון של כל חודש12:00 ,

מה במטפח

ניקוי :מיצים ושייקים
תמי בצום

ייבוש קרקרים – מצות נאות לפסח
סדנת חלב בלי להטריד אף פרה

מה בגינה

ניקיון וסדר בגינה

זריעת זרעי קיץ

מה בדירה

סיום האמבטיה ,וניקיון

טיפוח המטפח

מה במשרד

שיווק פרמקלצ'ר קיץ

שיווק קורס המלאכות
סגירת קורס פרמקלצ'ר קיץ

מה באתר

על חומרי ניקוי ,על יצרנים של חומרי ניקוי
וקוסמטיקה ,על רעלים שיש להיזהר מהם

על אוכל ,על מסעדות מתחשבות ואהובות ,על
הקשר בין מזון לאקולוגיה

מה במייל

 21/03/09מייל עונתי – יום השוויון

 06/05מייל לחברים

מה בחנות

חבילות שי לפסח

קרקרים
לילה לבן
אשרם במדבר פסח

השפעות מבחוץ

קיץ

ניידות ידידותית

– 21/06/10 - 07/05/10

השנה העברית

רב פעמיות –

06/08/10 - 22/06/10

 26/07ט"ו באב

קורסים

 13/05/10פתיחת קורס פרמקלצ'ר קיץ
 09/06/10פתיחת קורס מזון איזון עם אורי

אקולוגיה עירונית ממשיך
 22/06/10פתיחת קורס מלאכות

סדנאות
והרצאות

סדנת אופניים חשמליים עם חנן
הרצאה :תיירות אקולוגית ,עם מיכל וימר
כל שישי אחרון של כל חודש ,סדנת קומפוסט

סדנאות מיחדוש עם עדי דורי
כל שישי אחרון של כל חודש ,סדנת קומפוסט

מיוחדים

מסיבת אהבה

סיורים מודרכים כל יום שישי הראשון של כל חודש12:00 ,

כל יום שישי הראשון של כל חודש12:00 ,

מה במטפח

אין סדנאות – חם מדי

מיחדוש ואוכל פשוט

מה בגינה

שתילת וטיפוח שתילי קיץ

הכנת ערוגות

מה בדירה

ארגון המשרד

סיום הבויידם

מה במשרד

שקט – עובדים על התכנית השנתית
שיווק פרמקלצ'ר סתיו

סגירת פרמקלצ'ר סתיו
סיום התכנית השנתית

מה באתר

על כלי תחבורה ,על טיולים ותיירות אקולוגית
)מיכל וימר(

על מיחדוש ,על סיפורם של חפצים שמתגלגלים

מה במייל

 21/06/09מייל עונתי – היום הארוך

 06/08מייל לחברים

מה בחנות

פנסים סולריים לאופניים?

כוסות רב פעמיות

השפעות מבחוץ  7-8/05/10בתים מבפנים
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עץבעיר – בית לחיים אקולוגיים בעיר
עץבעיר הוא עסק חברתי סביבתי שעושה אקולוגיה עירונית .העץ יוצר מודעות והרגלי חיים חדשים בעיר באמצעות סדנאות,
הרצאות ,סיורים מודרכים וקורסים .עץבעיר פונה לתושבי העיר דרך אתר האינטרנט ,ודרך מפגשים בדירת הדגם
האקולוגית אשר בכיכר ביאליק הקסומה ,ומציע להם דרכים מעשיות למימושם של חיים בריאים בעיר .העץ טוען כי תרבות
השפע העירונית נמצאת בלב המשבר האקולוגי ,ומתוכה יצמח גם הפתרון .עץבעיר יוצר קהילה המבססת נורמה חדשה
להתנהלות עירונית ,כזו התומכת בבריאות הסביבה במקום לפגוע בה .עץבעיר מזיז תפישה ,משנה הרגל ועושה הבדל.

תמי צרי
מדריכה ומייעצת לפרטים ולעסקים בכל עניין שיכול לקדם יישומים אקולוגיים בחיי היומיום .בוגרת בצלאל בעיצוב גרפי,
הקורס לפרמקלצ'ר של טליה שניידר ,הקורס לכלכלה אקולוגית של העמותה לכלכלה בת קיימא ,ותכנית העמיתים של השל,
מרכז לפיתוח מנהיגות סביבתית .מלמדת פרמקלצ'ר בעץבעיר ,בית לחיים אקולוגיים בתל אביב אותו הקימה ב.2006-
לפני שפנתה לגידול העץ ,עבדה תמי כמעצבת ומנהלת בחברת מולטימדיה ישראלית ,חברת השמה אמריקאית ,הפקת
סרט אנימציה עצמאי ובחברת תוכנה אמריקאית )היי-טק-ברוד-באנד-ניו-יורק-ג'ט-לג-טייק-אווי( .במקביל ,ב 17-שנה
האחרונות ,עורכת תמי מחקר אישי בנושאי תזונה ובריאות ומאמצת בחום הרגלים מתחשבים.

בברכת שנה שושנה,
עץבעיר
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