
 ליקוט צמחי בר משלב ידע מסורתי של היכרות ושימוש בצמחיה הגדלה בבר שמסביבינו. 
 בשנים האחרונות חוזר הליקוט למקומו כאמצעי לחיבור בין הסביבה, הצומח והאדם. 

־סדנאות הליקוט בגן הבוטני באורנים משלבות את יתרונות הגן הן כמייצג בית גידול ים תי
כוני והן בהיכרות צומח מבתי גידול אחרים בישראל. במהלך הסדנה נצא לסיור בשבילי הגן, 

 נכיר את הצמחים במבט מדעי וגם פולקלוריסטי, נלמד את יסודות הליקוט ונאסוף 
מהצמחיה שנפגוש. בסוף הסיור נכין ארוחה טעימה ממה שאספנו. 

הסיור מתאים הן למשפחות עם ילדים והן למי שמתעניין בליקוט, בצומח וצמחים בכלל. 	
 ניתן להירשם לסדנה חד פעמית בה נחווה את המגוון העונתי או לסדרה בת 3-2  	

מפגשים, מה שיאפשר להתבונן במגוון הליקוט במבט שנתי.
הסיורים יתקיימו בכל מזג אויר )גם גשום( למעט ארועי גשם קיצוניים. 	
הסיור כולל הליכה )ברמת קושי קלה מאוד( יש להגיע עם נעליי הליכה , בקבוק מים וכלי  	

אוכל רב פעמיים )צלחת וסכ"ום(.

המפגשים יתקיימו בימי שבת בין השעות 12:00-9:00 
בגן הבוטני במכללת אורנים

)ניפגש בחנייה לאחר השער הראשי(
מספר המשתתפים מוגבל!

הסדנה בהדרכת אביעד בר - בעל תואר שני בביולוגיה, מדריך טבע, אגרונום ומורה למדעים, 
שעוסק בליקוט שנים רבות.

מועדים לבחירה:

סדנת ליקוט בגן הבוטני באורנים

ההרשמה היא לכל מועד בנפרד - יש לבחור בטופס ההרשמה את המועד הרצוי ולעבור לתשלום 	 
בחנות המקוונת. 

ניתן להירשם ליותר מסדנה אחת.  	 
כמות המשתתפים מוגבלת. וקיום הסדנה מותנה בכמות הנרשמים	 

להרשמה <<

 עם הגשם צצים ועולים הנבטים החד שנתיים בצומח הים תיכוני 
ומחזור החיים החדש מתחיל. בסיור זה נכיר את הנבטים הללו, נלקט 

ולבסוף נכין ארוחה.

12.11.22
12:00-09:00

מזג האויר החורפי והגשום מאפשר את צימוח החד שנתיים. בסיור זה 
נלמד להכיר את צמחית החורף העשבונית, נלקט ונכין ארוחה.       

10.12.22
12:00-09:00

עם שיא עונת הצומח הים תיכוני החד שנתי ויחד עם תחילת לבלוב 
הצומח הרב שנתי נוצרים תנאים לחגיגת ליקוט.

7.1.23
12:00-09:00

עם שיא עונת הצומח הים תיכוני החד שנתי ויחד עם תחילת לבלוב 
הצומח הרב שנתי נוצרים תנאים לחגיגת ליקוט.        

4.2.23
12:00-09:00

עם בוא האביב רוב הצומח הים תיכוני בפריחה ולבלוב. נלמד להכיר 
את הצמחים הגדלים בגן, נלקט ונכין ארוחה.

4.3.23
12:00-09:00

 הקיץ מורגש בגן ובצמחיה. רוב החד שנתיים כבר אחרי שלב הפרי 
וחלקם יתיבשו. אם זאת, עולים צמחים אחרים )כגון הצלף הקוצני(. 

זוהי עונה מעניינת לליקוט ואיתה נסכם את השנה.

15.4.23
12:00-09:00

עלות למשתתף: 60 ש"ח למפגש


