
מרצה שעהסיור תאריך

תכנית הסיורים של עיל"ם

17/1/2022

יום שני

סיור ליקוט צמחי מאכל
מיקום: תל גזר

ניסים קריספל15:00 - 10:00

מחיר

חברי עמותה
255 ש"ח

 
מחיר רגיל
285 ש"ח

18/2/2022

יום שישי

שוויצריה הקטנה 
מיקום: פארק הכרמל עד
חניון חוות הסוסים בית

אורן

סלמאן אבו-רוכן13:00 - 9:30
חברי עמותה

110 ש"ח
 

מחיר רגיל
150 ש"ח

גידי גור, חברי
וועד האיגוד

וחברי ועד מנהל

18/2/2022

יום שישי

ללא עלות 9:30 - 14:30

הכרת צמחי המרפא ברחבי ישראל

בוטל

https://herbology.org.il/event/nisim_tour/
https://herbology.org.il/event/nisim_tour/


18/3/2022

יום שישי

גידי גור.
סיור למטפלים

חברי איגוד
ההרבליסטים

פריחת התורמוסים
מיקום: הרי ירושלים.

כולל ביקור בגן צמחי א"י
בקיבוץ נתיב הל"ה

נעמי כהן קפאח 7/4/2022

יום חמישי

9:00 - 13:00

9:00 - 14:30

חברי עמותה
110 ש"ח

 
מחיר רגיל
150 ש"ח

מרצה שעהסיור תאריך

תכנית הסיורים של עיל"ם

מחיר

הכרת צמחי המרפא ברחבי ישראל

המשך פרוייקט השבת צמחי
המדבר בעין גדי

פעילות התנדבותית
מיקום: עין גדי

ללא עלות

מאי

-

מרכז חקר של המכון
הוולקני

מיקום: נווה יער

פרטים נוספיםפרופ' נתיב דודאי
בהמשך...

10:00 - 13:30



בוטל

בית מרקחת בואדי
סיור מעמיק על שימושים
רפואיים של צמחי מדבר

בנחל טביה, לאחר מכן ביקור
בחדר הצמחים של מרפאת

מואב

חברי עמותה ואיגוד15:00 - 10:00
ש"ח 50

 
מספר המקומות מוגבל

סיור בנחל ספונים
רכס הכרמל

אוהד כהן נזנין.
סיור למטפלים

חברי איגוד
ההרבליסטים

13/5/2022

יום שישי

חברי עמותה13:30 - 9:30
110 ש"ח

 
מחיר רגיל
150 ש"ח

מרצה שעהסיור תאריך

תכנית הסיורים של עיל"ם

מחיר

הכרת צמחי המרפא ברחבי ישראל

גידי גור.
סיור למטפלים

חברי איגוד
ההרבליסטים

26/5/2022

יום חמישי

פסטיבל צמחי המרפא
ה-4 של עיל"ם במוזיאון

הטבע והגן הבוטני בת"א

פרטים בהמשך15:00 - 10:00 גידי גור.
סיור למטפלים

חברי איגוד
ההרבליסטים



24/6/2022

יום שישי

בעקבות ההיפריקום
מיקום: עין זיוון, רמת הגולן

עדו קרן

חרמון
 טיול סיור פריחה אלפיני,

אתנובוטניקה מסביב
ל"סבא חרמון"

-טיול לינה

חברי עמותה13:00 - 10:00
110 ש"ח

 
מחיר רגיל
150 ש"ח

פרטים נוספים
בהמשך...

יולי

כחודש לפני הסיור נפרסם במדיות השונות עדכונים ופרטים נוספים על כל סיור.-
יתכנו שינויים בתכנית.

 

מרצה שעהסיור תאריך

תכנית הסיורים של עיל"ם

מחיר

הכרת צמחי המרפא ברחבי ישראל

2/6/2022

יום חמישי

חברי עמותהקרן פטר15:00 - 10:00סיור בנחל נמר
110 ש"ח

 
מחיר רגיל
150 ש"ח


