
 יום ראשון, 20.1, י"ד שבט
 

 יריד פירות יבשים, מוצרי אוכל ארץ ישראלים ויין -15:00-21:00
 פעילות יצירה 13:30-18:00

 סדר טו בשבט ברחבה המרכזית -18:00

 שירה בציבור, שירי ארץ ישראל -19:30

אזיטה גאגין,  – "קח ירק, קח פרי ותהיה לי בריא" הרצאה בנושא -20:00
קלינית, מכבי שירותי בריאות בשיוף עיריית ירושלים בטרמינל תרבותדיאטנית   

 

 

 יום שני, 21.1, ט"ו בשבט
 

 יריד פירות יבשים של טבע קסטל -10:00
 

 :הרצאות בטבע קסטל -10:00-18:00

 

 

במהלך הסדנה נלמד על ההבדלים בין הסבונים השונים,  – סבוני כנען  - 10:00
 ושמנים אתרים.  זית, שמן קוקוס, חמאת שיאהנרקח סבון טבעי על בסיס שמן 

 שנה. 17מזה   טלילה לוי רוקחת ויצרנית סבונים וקוסמטיקה טבעית מרצה:

 

 פרי האורניה :הסופר פוד עם נוגדי החמצון הכי חזקים בשוק! : 11:00

 נוגדי חמצון, הבסיס להתמודדות עם מחלות מערביות.

 תומר דיין, נטורופט. מרצה:

 

 שמן זיתסדנת  12:00

את השמנים ונלמד על השוני בין  נלמד כיצד בוחרים שמן זית, נביט, נטעם ונריח 
 לצינו, סורי, ארביקינה וכו'.. –הזנים השונים 

 אורן הכסטר, מנכ"ל מסיק מגל. מרצה :

 

 הרצאה בנושא חילוף חומרים והייתרונות של דיאטה קטגונית בזמננו 13:00

 ויועץ לאורח חיים בריא מדריך כושראריה שלמה וינטואוב,  מרצה :

 

 חקלאות אורגנית במדבר נאות סמדר:  – 14:00

ונשמע    בהרצאה נלמד על אופן הגידול והחיבור לטבע, נטעם ממגוון התוצרים
 מעט על חיי הקהילה המרתקים.



 גדי, מנכ"ל נאות במדר מרצה:

 

 תזונה טבעית לחולי סוכרת – 15:00

 של חברת "טבע קסטל" אליצור כהן , בעלים מרצה :

 

מניהול חברת שטראוס וחברות גדולות במשק לניהול רשת אורגנית  – 16:00
 קטנה

 סיפור אישי המשלב חזון , ערכים ואת ההקרבה שיש לעשות להגשמת החזון .

 קובי לוי, בעלים של חברת "טבע קסטל". מרצה :

 

 "כי האדם עץ השדה" -17:00

 מנים ארומטיםתוצרת העץ לתועלת האדם, סדנה לש

 שנים 20שולמית פומברג, מטפלת בשמנים ארומטים עם ניסיון של  מרצה :

 

 ייעוץ אישי ודוכנים :

 –כרמל 

 NAVITAS טעימות ומבצע של מוצרי סופר פוד של חברת         ·
אבקות חלבון טבעוניות ואורגניות של   טעימות ומבצע על         ·

 SUN WORIER חברת

 -דריה

 וטיפול בצמחים בהתאמה אישית  ליוויייעוץ , 

 NUTRI הייעוץ יינתן ע"י דריה לאנדאו , הארבליסטית מטעם חברת

CARE .ומומחית לרפואה סינית ודיקור יפני 

 

 -יין 

 טעימות של יין איכותי

 D דלתון         ·
·         TERRA VEGA 

 יריד פירות יבשים, מוצרי אוכל ארץ ישראלים ויןן -15:00-21:00
 פעילות יצירה 13:30-18:00


