
 
 
 

 
 

 "ם"ליע לש םיינילקה םיטסילברהה דוגיא"
 הכמסהל םינוירטירקו תנכדועמ םידומיל תינכת

 
______________________________________________________________ 

 
 )ט"עשת( תיחכונה םידומילה תנשל ץלמומ הרשכה לולסמ

 
 .דומיל תונש עברא-שולשל תדעוימ תינכותה *
 .תוחפל תוימדקא דומיל תועש 1410 תינכותה ףקיה *
 

 תינילק םיחמצ תאופרב םילפטמ תרשכהל תיתנש בר םידומיל תינכות
 

  תועש 500 כ"הס- םייללכ םיעדמ
  היגולויזיפ הימוטנא
 הדבעמ תוקידב
  היגולויזיפ-ותפו תלדבמ הנחבא + היגולותפ
 היגולוקמרפ
 הימיכויבו תינגרוא הימיכ ,תינגרואנא הימיכ
  תיאופר תונעדימ
 ל"ש 22 הנושאר הרזע ישיגמ
  תועש 70 תוחפל - הנוזת
 ןוזמה תודוסי
 תיסיסב תורכיה -  םילרנימו םינימטיו

 )וכו יחהמ ןוזמ /םיערז /םיזוגא /תוינטק /םינגד( תונושה ןוזמה תוצובק
 תיעבט הנוזתל אובמ
 

 תועש 270  כ"הס - הירואית ,םיחמצ תאופר
 :םיללוכ הז קרפב םינכתה .םומינימ תועש 30 ,תואובמ .1
 תאופרב םינוש םילדומ /תורוסמו הקינטובונתא  :םיחמצ תאופר לש היפוסוליפו הירוטסיה
 )תיביטרגטניא /תינאידניא /ביט ינאנוא /תידורויא /תיניס( םיחמצ
 הקיטניקוקמרפו הקימידוקמרפ  :אפרמ יחמצ לש תיאופר תוליעפ
 םיחמצב םיינשמ םיטילובאטמ :הימיכוטיפ
 תונוש תויצקילפאב שומישה ,םינטוב תומש םושיר :םיחמצ תאופרב האופרה ירמוח תרכה
 יטפצמרפ שומישו תויצקיפיסלק ,םיינרדומ םיטרדנטסו אפרמ יחמצב
 תויזכרמ םיחמצ תוחפשמו  םינושה חמצה יקלח ,הימונוסקט :הקינטובל אובמ
 .םומינימ תועש 20 ,יחקור 'זאטסו החיקר .2



 .םומינימ תועש 20 ,טוקילו יוהיזל חטשב םירויס .3
 לש םייתנש ךרואל תוחפל םיחמצ 200 לש ףקיה ,םומינימ תועש 200 ,הקידמ הירטמ .4
 .דומיל
 
 

 תועש 200 כ"הס- רקחמ תוטישו הנחבא ,םיחמצ תאופרב תוינילק תויונמוימ
  לופיט תויגטרטסאו תויגולותפ
 ) הזנמנא( תיאופר הירוטסיה ,לואשת
 ינילק ןוידו םירקמ חותינ
 )תיתרוסמ / תינרדומ( תלדבמ הנחבא
 הדבעמ תוקידב חותינ
 םיאצממה חונעפו יתרוסמ ןוחבא ךרוצל הקידב
  יאופרה קיתה לוהינ
 היצלומרופה תונורקע
  ץועי תויונמוימו ,ינילק ןוידו םירקמ חותינב הליעפ תופתתשה ,םילוגרת ללוכ דומילה
 

  תועש 170 כ"הס - )'זאטס( תינילק תוחמתה
    דוגיאב רבח רשא ךמסומ ינילק טסילברה לש חוקיפ תחת עצבתת תוחמתהה •

  .יעוצקמה דוגיאה ידי לע םירכומה םידוגיאב רבח וא  ,יעוצקמה             
  תאופר םוחתב תוחפל הדובע תונש שמחכ לש ןויסינ לעב תויהל החנמה לע •

 .םיחמצה            
   .תוחפל הנשכ לש םוחתב יעוצקמ ןויסינ ילעב תויהל תוחמתהב םיטנטסיסאה לע •
 יחמצב  ולפוטיש ,תוחפל םילפוטמ הרשע 'זאטסה תנש ךלהמב שוגפל דימלת לכ לע •

  .הצרמה לש  וא 'זאטסה החנמ  לש וחוקיפב עצבתהל בייח לופיט לכ .אפרמ
   ,ןוחבא תוטיש ,ינילק ןוידמ תובכרומ  ויהי תישילשה הנשב דומילה תועש ראש           
 וא םייטנוולר םייאופר םיזכרמב תוחמתה  ,ינילק רקחמ ,תלדבמ הנחבא           
 .דוגיאה ידי לע רכותש תורחא תויטנוולר תוינילק תויוליעפ           
  תוקינילק תרגסמב וכרעי תוחמתהה לש תורכזומה תועשה ךותמ תועש 150 •

  תחתו םילוח תפוק /םילוח תיב תרגסמב וא הללכמה סופמקב תוחנומו תוכרדומ            
 .'זאטסה החנמ לש יעוצקמ חוקיפ            

 םישגפמ 3 לש םומינימ םע םילפוטמ יקית 5 םומינימ שיגהל בייח טנדוטס לכ •
 .החנמהמ האלמ הכרדהב ,ולש לפוטמ לכ םע םיילופיט

 
 
 

 תועש 200 כ"הס – תישיא תוחתפתה ,יקסע ןונכתו הקינילק לוהינ ,הקיתא
 םומינימ תועש 20 - לפוטמ לפטמ יסחיו הקיתא
 םומינימ תועש 20- יקסע ןונכתו הקינילק לוהינ
 םומינימ תועש 160 – תיעוצקמו תישיא המצעהו םייח חרוא
 

 
 



 
 
*** 

 
 הלעמ םירכזומה םיקרפל תויחנהו טוריפ ,תופסונ תוצלמה

 
 :הקידמ-הירטמ
 : חמצ לכל סחיב םיאבה םיאשונה ללוכ ,םיירקיע אפרמ יחמצ 200 תוחפל ריכהל דימלתה לע

 תוינטוב תוחפשמ ללוכ ,םייממעו םיינטוב תומש •
 יאופר שומישב חמצה קלח •
  הקינטובונתא •
 םיירקיע םיליעפ םיביכרמ •
   תיאופר תוליעפ •
    תוריהזו דגנ תויוותה ,תויוותה •
 שיו הדימב תופורת םע תועודי תויצקארטניא •
 תויושיגרו תויגרלא •
 יאוול תועפותו תוליעפ תמצוע ,תוליער •
 הקנהו ןוירהב שומיש תוחיטב •
 הקימנידוקמראפו הקיטניקוקמראפ •
 םינונימו שומיש ינפוא •
   הקיטגרנאו םימעט ,תויוכיא •
 תיעוצקמה תורפסהמ הריקסו םירקחמ •
 תואירבה דרשמ לש םיחמצה תומישרו םלועבו ץראב יקוח דמעמ •

 
 :היצלומרופה תונורקע

 תלדבמ הנחבאו תינילק הנומת יפ לע םיחמצ יפוריצ תמאתה •
  םיחמצ יבוליש •
  תויכרריה •
 ןונימ תעיבקו תויצקיפידומ •
 טנטפ תולומרופ •

 
 
 
 
 

 :תיעוצקמו תישיא המצעהו םייח חרוא
 :םיאבה םימוחתהמ רתוי וא דחא לולכיש יוצר הז קרפ
 ,ךרדומ ןוימד ,תישיא תועדומ ,היצטידמ ,גנוק י'צ ,היפרתמורא ,י'צ יאט ,ךאב יחרפ
 ,היגולוסקוטומוה ,גני'צאוק ,תיניס היפוסוליפ ,הגוי ,שפנ-ףוגב לופיט תוטיש,גניליה
 היגולוכיספ ,היגולותפוכיספ ,ןושל תנחבא ,היגולוכיספל אובמ ,תיניס הנוזת ,הירלוקלומותרוא
 .תיתוחתפתה



  :דומיל תועש
 דומיל תועש לש לבוקמ בושיח יפל ןה ,הז ךמסמב תועצומה דומילה תועש תרדגה •

 .תוימדקא
 לפטמ יסחי ,'זאטס ,תוינילק תוינמוימ םהב ,םיישעמה םיקלחה לש דומילה תועש לע •

 .דבלב תוילטנורפ תואצרה תרגסמב דמליהל ,לפוטמ
 תולוכי ,םיחמצ תאופרב הירואיתה לש דומילה תועש ךותמ רתויה לכל תועש 100 •

 ,)םינווכמ םידומיל וא תיב ידומיל ומכ( תוילטנורפ תואצרהב הניאש תרגסמב דמליהל
 תועשה רתי לע .םילוגרת /השגהל תודובע /הדמול /תוניחבב תובוגמ ןהש יאנתבו
 .דבלב תוילטנורפ תואצרהב דמליהל

 
 :הארוה לגס

 לע .תוחפל םינש 5 לש םוחתב יעוצקמ ןויסינ לעב תויהל תוחמתהב החנמה לע •
 .תוחפל תחא הנש לש  םוחתב יעוצקמ ןויסינ לעב תויהל תוחמתהב טנטסיסאה

 םינש שולש לש יעוצקמ ןויסינ לעב תויהל תינילק תונמוימ לש קרפב החנמה לע •
  .תוחפל

 
 דומילה תוינכותל תיעוצקמה הרשכהה תרגסמ םוכיס             

 
 תוימדקא דומיל תועש תינכותה תרגסמב דומילה קרפ

 500 םייללכ םיעדמ
 70 םומינימ הנוזת

 לפוטמ לפטמ יסחיו הקיתא
 יקסע ןונכתו הקינילק לוהינ

 תישיא תוחתפתה
 

 הז ףיעס כ"הס

 20 םומינימ
 20 םומינימ
 160 םומינימ

200 
 

 הירואית - םיחמצ תאופר
 תואובמ

 יחקור 'זאטסו החיקר
 הקידמ הירטמ
 חטשב םירויס
 הז ףיעס כ"הס

 
30 
20 

200 
20 

270 
 ,םיחמצ תאופרב תינילק תונמוימ

 םירקחמ תריקסו הנחבא
200 

 170 תינילק תוחמתה
 1410 םידומילה תינכת ףקיה לכ ךס

 



 ם"ליע לש םיינילקה םיטסילברהה דוגיאב תורבחה יאנת יבגל תוינידמ
 
 םיליבקמ םייעוצקמ םידוגיאב תולבוקמה הדימה תומא יפ לע הניה דוגיאב תורבחל הלבק
 תאופר דמעמ םודיקל ומרתי רשא םייעוצקמ םיטרדנטס ביצהל הרטמב תאזו ,םלועב
  .לארשיב תינילקה םיחמצה
 ,)המודכו תיניס האופר ,היתפורוטנ( תונוש תולוכסאמ עוצקמה ישנאל וירעש חתופ דוגיאה
 .ויתורושל םירבחכ לבקתהלו תונפל תינילק םיחמצ תאופרב םיקסועה תא ןימזמו
 

 )ט"עשתה( הבורקה םידומילה תנשל תורבחל הלבקה יאנת
 

 םיחמצ תאופרב הרשכה לולסמ לש החלצהב םויס לע הדיעמה המולפיד תגצה .1
 םירושיא ופרוצי המולפידל ליבקמב .הדוורויא /תיניס האופר /היתפורוטנב וא תינילק
  .שרדנכ דומילה תועש טוריפו הללכמה וא דסומה םעטמ לולסמה לע

 דוגיא תושירדב דמוע וניא ,הגיצה הללכמה רשא דומילה לולסמ םהב םירקמב .2
 תודסומ רפסמב התשענ הרשכהה וב הרקמב וא/ו ,ם"ליע לש םיינילקה םיטסילברהה
 ל"נה םידומילה לולסמ לש סובליס תגצה תשרדנ ,םינש לש תיסחי בר רפסמ ךרואלו

 .רבודמה דסומה גיצנ ידיב םותחו הרשכהה הכרענ וב דסומה לש ימשר ריינ לע
 ותשקבו  םיטסילב רהה דוגיאל הנפי ,ולא םיכילה הרבע אל דמל הב הללכמה רשא דמעומ
 .ןחבת
 
 
 

 :םימולשת
 דוגיאה יגיצנ ידי לע ורקובי ,םיטסילברהה דוגיאב תורבח תויהל ושקבי רשא תוללכמ .1
 ולבקיו אפרמ יחמצל תילארשיה התומעה רובע ₪ 1500 ומלשי ימשרה רושיאה רחאלו

 הללכמה לכות ןכמ רחאל .םיינילקה םיטסילב רהה דוגיאבו ם"ליעב םתורבח לע בתכב רושיא
 םסרפי ודיצמ דוגיאה .ם"ליע לש םיינילקה םיטסילברהה דוגיאב התורבח תדבוע תא םסרפל
 .דוגיאה לש םינוירטירקב תדמוע הללכמה לש םידומילה תינכות יכ
 ,”ינילק טסילברה"כ הרכהל םיאנתב ודמעו ,דוגיאל ףרטצהל םישקבמ רשא ת/לפטמ .2
 תילארשיה התומעה ידי לע עבקיש רחא םוכס לכ וא דוגיאב תורבח רובע ח"ש 250 ומלשי
 .הלש יעוצקמה דוגיאה ידי לע וא ו אפרמ יחמצל
 
 .תיחכונה  תירדנלקה הנשה םויסל דע םירתונה םישדוחה רפסמ יפ לע הבגי םולשת לכ
 רובע ₪ 50 ףרטצמה רבחה םלשי דוגיאל תינושאר הלבקו הדועת תקפנה לש הרקמ לכב
 .הדועת תקפנהו לופיט ימד
 
 

 :רשק ישנא
 

  .ם"ליע  ל"כנמ ,לטומח ץמרב הפי 'בגה
info@herbology.org.il 

050-5269106 
 



 
  .התומעה תריכזמו ם"ליעב הרבח ,דלפ ןדע 'בגה

info@herbology.org.il 
058-7496222 

 
 – םיינילקה םיטסילברהה דוגיא ר"וי - .Ph.D ןהכ ןמקרטש הרימ ר"ד

Mira.starkman@gmail.com 
 


