
 

 1025-1026,  ו"תוכנית השתלמויות כלנית תשע

אחת )השתלמויות  1בעקבות גשמי הברכה בנגב ומקווים גם בצפון אנו מוסיפים "

אפריל והשתלמות בבאדום של השתלמות גליל  לשינוישימו לב  –" ומקווים שנעמוד באתגר ( בוצעה

  מים בחודש יולי-ים ומקווי-חוף

העברנו , בסוף השבוע והקושי הרב לחזור הביתה בערבים' ה בימי השימו לב כי מפאת צפיפות התחבור

יות מפברואר ועד יוני מוהשינוי לא משפיע על כל ההשתל. 'של ההשתלמות ליום ד" הקבוע"השנה את היום 

חורף אנו יתכן -יות בסתיוולגבי ארבעת ההשתלמ. כרצונו' או יום ה' כיוון שבהן כל חבר יכול לבחור את יום ד

ואם יהיו מספיק נרשמים ' ביום ד, בעקבות מספר נרשמים גדול והתקיימו פעמיים" דו דבשתיות"יהיו  וגם הן

 .'גם ביום ה

 תאריך

מקום  אזור נושא יום

 מסלול וצמחים יציאה

14.11.0115 

צמחיה , הגשם במדברמבשרי    'ד

 אסטרטגיות במדבר , מדברית
הנגב ונגב -הר 

 צפוני

וניות חלמ, חבצלת שונרה שבע-באר

מסלול  ;טורי-כלך דו, ירוחם

לוץ נחל -טבעתי בורות

 .תאיילו

18.11.0115 

צמחיה , גיאופיטים, מבשרי הגשם 'ד

 חורש, עונתית-תיכונית דו-ים
, כרמיאל גליל

 עכו

 , סתוונית, כרכום, אחילוף 

16.10.0115 

צמחי תבלין : אביב -בוטני תל-גן 'ד

 ומרפא
-בתלהגן הבוטני 

    אביב

  

אקלים מישור , וטנייםגנים ב

  החוף

01.1.0115 

 חדרה ושוליו כרמל פריחת החורף  'ד

, כתמה, חיננית, אירוס סרגל 

 אפעה-לשון, זהבית, רקפת

3-4.0.0116 

 –' ד

 'ה

רחוק -נגב 

 והערבה

 

 

17.0.0116 

18.0.0.16 

חמרה וכורכר בעמק חפר , חולות 'ה', ד

 ובשרון
רכבת .תח השרון 

 נתניה
, ביתן אהרון, אביחיל

 שפוןיר,מכמורת , חרוצים

16.3.0116 

17.3.0116 

, ת"צומח י -יהודה השפלה ו -דרום  'ה', ד

 ערבתי ומדברי, ספר גבוה, ספר
 שפלה דרומית  

 יהודה-ודרום

 גת-יתקר
חוות , מעון ,אמציה, לכיש

, יער יתיר,טליה למצפה יאיר

 להב -סנסנה 

13.4.0116 

14.4.0116 

תיכונית -הצומח והצמחיה הים 'ה', ד

עד -חגורת החוש ירוק, במיטבה

 לעומת חגורת יער נשיר

  הגליל

כרם , הילל-הר, מירון-הר

  כנען-הר ,זמרה-בן

18.5.0116 

1..5.0116 

-ר הסהר הפורה או יםספ -הגולן  'ה', ד

 ?תיכון הררי 
צפון הגולן 

 החרמון ההרריו

 פינה-ראש
עמק , חזקה, תל אביטל

-הר, רכס נמרוד, יעפורי 

 כחל והערוץ הלח

1.6.0116 

0.6.0115 

, עמק בולען ורכס דובדבן פינה-ראש חרמון  החרמון הגבוה  'ה', ד

היער ההררי בראש נחל 

 .ערער

00.6.0116 

, מציאות: שנההרצאות סכום ה 'ה

חידושים וקשר אקלים פנולוגיה 

 ד"בשנת תשע

צמחיית 

-אוסטרליה בגן

ירושלים 

ללא רכב )

 (מלווה

צמחים : סיכום המציאות על 

, קשישים, אנדמים, אדומים

 .סחלבים, גיאופיטים, נדירים



הבוטני בגבעת 

 רם ירושלים

13.7.0116 

14.7.0116 

הים ומקווי -חוף  'ה', ד

מים במישור 

 החוף

 

  


