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סדנאות

 
 

כיתה בגן הבוטני
 
 

הרצאות וסדנאות

גלריה  קק"ל
מוזיאון הטבע

 
מושב מטפלים

אודיטוריום 
מוזיאון הטבע

 
הרצאות

קהל רחב 
 

שעה

דברי פתיחה     
יפה ברמץ מנכ"לית עיל"ם

9:50-10:00

10:00-11:00
סיור חוויה
בוטנית. 
צמחים

אקזוטיים,
קקטוסים,
סוקולנטים

וחדר שורשים

בהדרכת
סלמאן

אבו רוכן
 

יפעת וינרב
 משבר האקלים

והשפעתו על עולם 
הצומח - הרצאה

 

מיכל בן צבי
האם בעלי חיים

מסוגלים לרפא את
עצמם - הרצאה

 

גידי גור
יו"ר וועד מנהל

העמותה 
הטיפול בכאב על פי
משנתו של איבן סינא

 10:00-10:45

11:00-12:00
חדר שורשים

וצמחים
אקזוטים

בהדרכת
נעמי כהן

קפאח
 

טלי אביטל חג'ג'
כשמסורת ורפואת
הצמחים המערבית

נפגשים
טיפול בעור

רחלי קשת
צמחים מוצילגים

איכויות טיפול וסדנת
רקיחה טבעית

ירון סופר
״כשיש זרימה אין כאב
וכשאין זרימה יש כאב״

צמחי מרפא לטיפול
בכאב

צח נחומי
המטופל האונקולוגי,
גישות שונות לשימוש

בצמחי מרפא 

11:00-11:45

12:00-13:00
חדר שורשים

וצמחים
אקזוטים

 

בהדרכת
אוהד כהן נזנין

יעל דונגי
מרקחת טבעית
משחה לכאבי

שרירים
סדנת הדגמה

יניב מורסיאנו
אופני הנטילה השונים,
פורמולציה של צמחי

מרפא
סדנת הדגמה

פאנל מומחים
הטיפול בכאב

במערכת העיכול
יהודית טופל, 

שרון נחמני ויאיר הניג

אוריאל גורפינקל
 4 המרות

הפיזיופילוסופיה של
הרפואה היהודית 

12:00-13:00

הפסקה הפסקה הפסקה הפסקה הפסקה הפסקה 13:00-14:00

- אבישג פיטוסי 
אנרגיות חיוביות

בטיפוח הבית
סדנה

יובל קוצר
"סדר בלבנדר"
השונה והדומה
במגוון המינים.
הדגמה חוויתית

 ציפי קדוש
הטיפול בכאב
בחסימת מעי
תיאור מקרה

 יגאל קוטין
שינה מתוקה

צמחים להפרעות שינה

14:00-14:45

15:00-16:00
חדר שורשים

וצמחים
אקזוטים

 בהדרכת
קרן פטר

 

מיכל לוין
הסיפור של

דאודורנט טבעי,
תובנות והכנה

שלומי סמלסון
שמנים אתרים התאמה

ותועלת למצבים
 רגשיים

הלה יפה
עקרונות מנחים

להבנת כאב – סדנה
למטפלים ברפואה

סינית

דר' איליה רזניק 
על צמח הקנאביס
ושימושיו ברפואה

15:00-15:45

16:00-17:00
חדר שורשים

וצמחים
אקזוטים

אבנר רון
הידרופוניקה
גידול צמחים
ע"ב מים ודשן

 יגאל קוטין
סדנת עישון

לעשן צמחי מרפא
 

מעיין לבנטל
שמן תשרית ומשחה

לעזרה ראשונה
סדנת הדגמה

דר' איליה רזניק 
צמח הקנאביס ומוצריו

בכאב פיזי ונפשי
 

דר' ליאורה אוריאל
קורונה ופוסט קורונה
צמחי מרפא ורפואה

אנתרופוסופית

16:00-17:00

פסטיבל צמחי המרפא
26.5 | יום חמישי | 9:00-17:00

עיל"ם במוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט ובגן הבוטני ע"ש יהודה נפתלי תל אביב

**  לתשומת לבכם, התכנית הסופית נתונה לשינויים
**  ההשתתפות בפעילויות על בסיס מקום פנוי

**  כניסה חינם למשתתפי הפסטיבל לתערוכה המוצגת במוזיאון הטבע.

פרץ גן 
"צמחים מקופחים"
(10:30 -11:00)

פרופ' זהרה יניב בכרך
נשיאת העמותה

מהמסורת למדע, מסע
ומחקר אתנובוטני
(10:30 -10:00)


