
 

 

 

כל שאר העצים הם לכל  –ולמעט שני עצי אלון ואלה ותיקים שנותנים לנו צל למתחם הקמפינג  )!( היער בן פחות משנתיים

נחבאים בין השיחים והעשבים, ואמנם יש הרבה מה אפילו היותר בגיל שנה וחצי, כך שרובם 'תינוקות', עדינים, הרבה מהם 

 לאכול למי שמתבונן בעיניים לקטיות, אך אלו לא פירות עץ, שכן אלו יהיו רק בעוד כמה שנים כשהיער יתבגר ויתייצב.

 העדן הקטן שלנו שהייה בריא נעים ומקיים לנו בני האדם, לשאר היצורים החיים בו ולדורות -דלים את גןמג

 הבאים. אחת לשבוע אנחנו מעבירים סיור למי שרוצה לשמוע יותר בהרחבה מה זה בדיוק יער מאכל, למה ואיך.

 .מעבירים קורסים, סדנאות, הכשרות והדרכות על גינון אקולוגי וקיימות 

 נפש כמו יוגה, ביודנסה, צ'י-בירים ומאפשרים הנחיות מן החוץ של חוגים/סדנאות/הרצאות מעולם הגוףמע-

 קונג, תזונה, מיניות נשית, ציור ועוד.

 הקמה של מרחבים אקולוגים ללקוחות פרטיים וציבוריים ברחבי הארץ.ליווי מספקים שירותי תכנון, ייעוץ ו 

 ם, ציוד וחומרי שתילה שאנחנו מפיקים ביער וכן קמבוצ'ה תוצרת היער.מוכרים ממוצרי היער: שתילימכינים ו 

 ת ועד חתונות, ברוח המקום.יום הולד, ממסיבות את המתחם לאירועים פרטיים מאפשרים 

  עבור זוגות/קבוצות קטנות בלבד שמעוניינות בקמפינג פרטישל היער שמתאפשרת  נישה ייחודית זאתהקמפינג. 

 להאריך את השהות בתוספת תשלום. ,בתיאום ,ביום שלמחרת. ניתן 14:00ועד לשעה  16:00החל מהשעה  הגעה 

  סיור מודרך ביער, לקבל מאיתנו במהלך הקמפינג שירותים נוספים עבור הקבוצה שלכם:  ובתשלום בתיאוםניתן

 פרטי/זוגי ע"י מעסים מקצועיים.די עיסוי שוויוגה וכן  שיעורמיני סדנאות מיניות נשית, , ארוחה צמחונית

 הנחיות  – בין הבריכה האקולוגית )שמתאימה גם לטבילהמתחת לצמרות אלון ואלה, נמצא  שטח הלינה המוצל

הכולל כיור, כירה קטנה, מקרר, קומקום המקורה שבו תוכלו למצוא מטבחון  ( ובין המתחםלגביה בסוף המסמך

 וכלי מטבח לשימושכם.

 לנוחיותכם אנא הצטיידו בעצים מראש או  -ורה לשימושכם. אין לקושש עצים בשטח היער המתחם כולל פינת מד

 ש"ח. 40במקום, בעלות של  שתוכלו לרכוש חבילת עצים 

 חיים ולא יתאפשרו ביער ארוחות 'על האש'.-אנחנו אוהבים ומכבדים בעלי 

  ש"ח לאחד. 15בעלות של מזרון ניתן להשכיר 

  יה של עמק יזרעאל, אין צורך להביא.המים הם מי השת –ברזי מים 

 אין מקלחות במתחם. 



  את הצרכים מכסים באמצעות נסורת, שמהווה  –יש תא שירותי נסורת )אלו שירותים ללא הדחת מים  –שירותים

גם כיסוי אסתטי וגם מונעת את הריח. כשהמיכל משתמשים בתוצר לעיבוי והזנת האדמה של היער(. מלבד תא 

בשטח )אין להשאיר בשטח  השירותים, ניתן לבצע את הצרכים ביער בחופשיות כל עוד לא משאירים סימנים

 ניירות/מגבונים, ואין להשאיר צואה שאינה מכוסה(. 

 הקמפינג. בזמן אחרים הגברה אמצעי או רמקולים/בידוריות להפעיל אין 

 מי .בוקר לא שעוד גם שבוקר חושבים התרנגולים בלילה, גם מקרקרות הצפרדעים בחשבון: להביא שכדאי רעשים 

 .אזניים באטמי הצטיידל ביטחון יתרל מומלץ שנתו, את להפר עשוי שזה

 הקמפינג. למתחם הסמוך המקורה במתחם חשמל שקעי יש 

 מתחם עבור מינימלית תאורה מספקת המקורה שבמתחם התאורה השירותים. ובתא המקורה במתחם תאורה יש 

 לנוחיותכם. ניידת בפנסים/תאורה להסתפק מומלץ לכן כבויה, תהא היא הלילה במהלך אך הקמפינג,

 החתולים הכלבים כמו חופשי בו שמסתובבות האחרות החיות בעקבות הן זאת – כלבים להביא אין לצערנו 

 בה. לשכשך מתפתים שכלבים הבריכה, נקיון רגישות בשל והן המקומיים, והתרנגולים

 לבריכה: כניסה כללי 

 המיוחדים מהתנאים להנות שתצליחו רוצים אנחנו .רגיש ומאזן עדינה תשתית עם גידול בית היא אצלנו הבריכה

 ככה: אז  ): בעדינות ..זה את שתעשו רוצים ואנחנו בה שיצרנו

הבריכה היא אקולוגית, כלומר היא מנקה את עצמה ללא שימוש בחומרים כימיים חיצוניים כמו כלור(. הניסיון 

מצריך זהירות ועדינות רבה. כדי שלא יווצר יותר שלנו לשמור עליה אקולוגית ומצד שני לאפשר לאנשים לטבול בה 

 לכלוך מאשר מה שמערכת הניקיון שלה יכולה לעמוד בו, יש:

 אם יש עליכם לכלוך, גשו להישטף בברז קודם לכן(. לבריכה נכנסים נקיים( 

  כדי לא להכניס פנימה חול עם כפות הרגליים. הכפכפים/נעליים עד לשפת הבריכהבואו עם 

  ור לעשות פיפי בבריכהאסאסור אסור. 

 כל סוג של אוכל/שתיה לבריכה לא מכניסים. 

 נקודה מכל כניסה למתחם. בהגיעכם תונחו אליו ,לכניסה המיועד מהמקום רק להיכנס ניתן בריכהל 

 הבריכה. של הפיזית ובתשתית בצמחיה פוגעת אחרת

 אותם. לתפוס/ללכוד לנסות ואין עבורם, הבטוחה הסביבה זו וצפרדעים. דגים יש בבריכה 

 

 לשכוח: לא ובסוף,

 לעקוץ/לצרוב/להקיש, שעלולים כאלו היתר בין מלבדנו, חיים יצורים הרבה בו גרים ולכן ממש של טבע ברובו הוא המקום

 למתחם מחוץ שטח כלב )כלומר הקמפינג למתחם מחוץ הסתובבות – בזהירות ולהתנועע ולהתנהג בראש יהיה שזה יךוצר

 .ארוכות במכנסיים גם ומומלץ סגורות בנעליים תתבצע האירוח(

 

בואו באהבה ובכיף, מקווים שתהיה לכם חוויה  –אז אחרי שהגדרנו את כל מה שצריך כדי לשמור עליכם עלינו ועל היער 

 !של שקט ושל חיבור ושתבואו לבקר אותנו שוב 


