
והטבע נכנס אל ליבוהאדם נכנס אל הטבע    

בוסתן תם מזמין אתכם לכנס שיעסוק 
בחקלאות אורגנית ובקידום חיים בריאים,

לנו, לילדנו ולדורות הבאים.  
ביום שישי, 24.5.19 החל מ-9.00

ועד 14.00 בבוסתן תם, חוות מקורה 
“החקלאות האורגנית היא פועל יוצא של מבט עמוק ומרחיק לכת לכל 

החיים שלנו וליחסנו עם הטבע. אין להפריד את החקלאות האורגנית מכלל 
התפיסה האקולוגית הכללית”. מריו לוי ז”ל 

בעידן שבו אנו חיים, יש עניין רב וחשיבות בהעצמת החקלאות האורגנית והמערכות התומכות בה. אנו מבקשים להציג 
את תחומי החקלאות האורגנית בישראל ובעולם כיום, והקשר שלה לקיימות ואקולוגיה.

הכנס מוקדש לפועלו של מריו לוי ז”ל, נביא ואבי החקלאות האורגנית בישראל. בכנס יושק ספרו של מריו לוי ז”ל- 
“מסע אל דרך החקלאות האורגנית”.

בחסות בוסתן תם בחוות מקורה - מרכז חינוכי אקולוגי להמשך דרכו של סרן תם פרקש ז”ל המקיים פעילות 
חינוכית להעברת מסרים ופתרונות לסביבה בריאה. 

רשימת הדוברים: 
אייבי לוי ‹ דברי המשפחה

גיא רילוב ‹ עקרונות החקלאות האורגנית - החזון והמציאות
ד”ר יזהר טוגנדהפט ‹ חקלאות וחקיקה אורגנית בישראל הלכה למעשה

ד”ר ראול רודריגז ‹ על הקשר בין תזונה לבריאות
ד”ר קרני לוטן ‹ היבטים גלובליים של מדיניות בתחום הרגולציה האורגנית

ד”ר שמעון שטיינברג ‹ מקומה של ההדברה הביולוגית בישראל - תמונת מצב 2019
אביב לביא גל”צ ‹ תקשורת- דימוי מול מציאות בתחום האורגני

אורי אדלר ‹ חקלאות אורגנית בתנאי מדבר
אבי גולדשטיין ‹ חקלאות וקהילה וקידום חיים בריאים ללא ריסוסים

עמיעד לפידות ‹ חיים מקיימים באמת - אין זו אגדה!
שי רילוב ‹ רובין פוד - להציל את העולם באמצעות הצלת מזון

אושיק אפרתי ‹ הום ביו גז - הסטארט אפ שמנסה להציל את העולם
ענת פרקש ‹ בוסתן תם - חינוך לקיימות

כנס לזכרו של
מריו לוי ז״ל 

קיימות כדרך חיים- 
מחזון למציאות

ההשתתפות בכנס אינה כרוכה בתשלום אך מותנית בהרשמה מראש בקישור
https://bit.ly/2IMU3Wb

bustanthom@gmail.com :לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל

בהפסקה יערכו סיורים 
בבוסתן תם

חשיפה לפתרונות מעשיים לקידום 
המציאות של סביבה בריאה- 
הדברה ביולוגית, קומפוסט, 

ביו גז, אגנים ירוקים... 

https://bit.ly/2IMU3Wb

