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 משתתפים 17 יום חמישי, , 10.3.16

 תכנית הסיור המקורית כללה שלושה מוקדים

 מוסד המרכז פעילות מגוונת לאנשים בעלי צרכים מיוחדים. -בכפר במארגביקור  .1

פרויקט התנדבותי למען הקהילה הכולל שיקום טרסות עתיקות, נטיעת  -הקסוםסיור בוואדי  .2

 בוסתנים והסדרת שביל טיול לאורך הוואדי.

 בית מורשת יהדות בוכרה. –ביקור במרכז פליאה  .3

 קרמיקאית מעניינת לא יצא לפועל עקב מחלתה של רות. -פגישה עם רות שפירא .4

 ור ביום ו'(ההשתלמות התקיימה ביום ה' בכדי לבקר במארג. )סג

 

 

 א'1. רח' מירון מארג כפר ורדים

 

היינו מיזם מיוחד המשלב בין אמנים מן הקהילה לבין אמנים בעלי צרכים מיוחדים. במקום  המארג

פועלות סדנאות הפתוחות לקהל בתחומים של מולטימדיה, קרמיקה, נייר טבעי, עץ, ועוד. כמו כן 

 ומנות למכירה.גלריה, ומציג חפצי א -מפעיל המארג בית קפה

מארג הוקם על מנת לתת ביטוי שווה ואפשרות לשילוב אמיתי של אנשים בעלי צרכים מיוחדים 

היוצרים במגוון חומרים ודרכים ובין אמנים מהקהילה. בכך מגשים מארג את חזונה של העמותה: 

שי ולביטוי לכל אדם זכות בסיסית לחיים של שווה בין שווים, למימוש ההזדמנויות והפוטנציאל האי

 עצמי בדרך ייחודית.

על  נפגשנו במארג, לאחר המתנה בבית הקפה נכנסנו לאולם הגדול שם סיפרה לנו אחת הבנות

 עצמה על השתלבותה בחברה על הסיפוק הגדול ביצירה משותפת, היה מאוד מעניין.

הצלחנו לצערנו לא  .צירה השונות נפגשנו עם האנשים במקוםבמהלך הביקור היינו בסדנאות הי

 לבקר בסדנאות בזמן העבודה עצמה.

 .04-9971369 -טלפון

 מהמארג נסענו למרכז פליאה.

 36כזיב רח'  – בית מורשת יהדות בוכרה. -סיור במרכז פליאה

בהשתלמות הייתה ביקור בבית פליאה בו מסופר סיפורה של העדה הבוכרית בתוך  נייההתחנה הש

, בית עגול ומיוחד מול נוף גלילי כשברקע צליל מוסיקה בוכרית. הביקור כלל מפגש עם בעלי הבית

מגוון הפעילויות במרכז המרכז, התהליך שעברו, וקבלת הסבר על  , תהמסורתי לבישת ביגוד בוכרי

 סדנאות שונות וארוחות קלות על פי תיאום מראש. לקבוצות הכולל

 . שרה.  0506303231,  049570752 -טלפונים

 לסיום נסענו לתחנה השלישית, הוואדי הקסום הנמצא בתוך העיר

קיים שלט מקרמיקה על גבי סלע גדול אורך  6שביל הכניסה לוואדי הוא מכיכר מס'  -הוואדי הקסום

ת מוסדרות בכניסה לשביל. הוואדי מאופיין בטרסות קדומות אשר ק"מ קיימות חניו 1.5-המסלול כ

שימשו לחקלאות בעל את תושבי האזור. בשנים מאוחרות יותר חלק משטח הוואדי ניטע על ידי 

אציל,לבנה ועוד. בשנים -ק.ק.ל. בשולי הוואדי שרידי חורש מפותח הכולל אלונים, אות, עוזררים,ער

דומות ובהן ניטעו הרבה עצי בוסתן רימונים, תותים, תאנים, האחרונות שוקמו חלק מהטרסות הק

 ענבים ועוד, לאורך הוואדי הוסדר שביל הליכה רגלי נוח המסתיים בכביש החוצה את הוואדי.

 

 ההשתלמות המעניינת. ארגוןתודה למנחם על 

 


