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בואו להכיר את כיכר סדום מקרוב. את פלא

החקלאות המדברית.

איזור סדום, הנמוך בעולם, התברך בנופים

מדבריים משגעים וסיפור ההתיישבות הינו

מעשיר ומרתק.

 

מה עושים בסיור?

 

בסיור נשמע את סיפור הקמת היישובים, נשמע

על הצמחייה המדברית, האדמה המלוחה, השמש

והמיעוט במי הגשמים.

 

נבקר בשדות ובמטעי התמרים, במטע הפרטי

שלנו.

נקבל הסבר מקיף על התמר:

איך נולד עץ תמר?

כמה זמן לוקח לו לתת פרי?

כמה הוא שותה ומה הטיפול הדרוש?

מדוע חשוב לדלל את התמרים?

למה חשוב לעשות האבקה ידנית?

 

נעצור בחממת בזיליקום או פלפלים (בהתאם

לעונה)

ונשמע על חקלאות הירקות והתבלינים.

 

בסיור אנו יורדים מהרכבים, מרגישים וחשים

את הגידולים בידיים וצועדים בחול.

 

 

סיורים
חקלאיים
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גלריה

את הגלריה לאמנות הקימה מוריה

בשנת 2021, מוריה היא ציירת

ומדריכה לאמנות במקצועה. ועוסקת

בתחום כבר 18 שנים. בגלריה תוכלו

לראות ולקנות מיצירותיה של מוריה  

אפשר לראות ציורים בשלבי הכנה,

ועבודות מחומר מקומי טבעי שאנו

אוספים בשדות החקלאיים. עבודות

עם ידות, סנסנים וענפים שנאספו

במטעים.

מוריה מציירת על חלוקי נחל קטנים

אותם אנו אוספים בשטח החקלאי

 



בגלריה תוכלו לראות שילוב נהדר

בין מגשי העץ שמכין רונן לציורים

הצבעוניים והיחודיים של מוריה.

ניתן להזמין מגשי עץ בגדלים

ועיטורים שונים לפי בקשתכם

 

גלריה



אצלנו תוכלו להשתתף בסדנאות
יצירה, ציור על אבנים, הכנת לוכדי

חלומות או הרכבת מוביילים בצבעים
מקסימים.

הסדנאות מתאימות לכל גיל 
ונותנות לנו לרגע קט אפשרות

להתחבר לאומן שחבוי בתוך כל אחד
מאיתנו.

בסוף הסדנה יוצאים עם מזכרת
מקסימה מהמדבר

אנו משתדלים לעבוד כמה שיותר עם
חומר טבעי וממוחזר כדי לשמור על

הסביבה. 
את כל הסדנאות מעבירה מוריה.

סדנאות
יצירה



תמרים

אחרי הסיור ואחרי שצעדנו מעט

במטעים תוכלו ליהנות מהפינה

הקטנה שלנו.

שם תוכלו ליהנות מקפה ושתיה

קרה.

וכמובן ליהנות ולרכוש מהתמרים

שלנו אותם אנו מגדלים באהבה

 

 



הפעלות
באירועים

 אנחנו יכולים להגיע עד אליכם
לאירועים ופסטיבלים

ולהגיש לכם טעימה של יצירה ונגיעה
באמנות.

 
נגיע עם סדנת יצירה על אבנים בה כל

משתתף יוכל להתנסות בציור על
אבנים,

או בהכנת יצירות אחרות.
 

נוכל להציג את הדוכן שלנו ובו יצירות
של מוריה.

 
נגיע עם אריזות התמרים שלנו

אפשר לטעום ולרכוש.
 

בנוסף ניתן לשמוע הרצאה על אתגר
החקלאות המדברית וההתמודדות עם

האקלים, מיעוט המים להשקיה,
והאדמה המלוחה.



צרו איתנו קשר

התמרים של שושני,

 מושב עין תמר משק 9 

   רונן  052-8744475  

מוריה 052-6606696  
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