
ריפוי לחיינו 
מפתח ביתנו 

בואו ולמדו כיצד לעשות זאת בעצמכם!
• נכיר צמחי מרפא מקומיים, את תכונותיהם הרפואיות

• נלמד כיצד משמרים ומשתמשים בהם בצורה בטוחה. 
• נזקק שמנים אתריים ונלמד איך להשתמש בהם להקלה במצבים שונים. 

• נכין סבונים, נרקח סירופ ותמציות צמחים, נכין שמנים מושרים ומשחות שונות
  לטיפול בצרכים אישיים ויומיומיים.  

ברפואת  ומעשי  עצמאי  באופ�  שני�   10 והתנ�תה  למדה  באשר,  דיקלה  מנחה: 
בארומה  בינלאומית  דיפלומה  בעלת  ובחו"ל.  באר�  הטבעית  והרוקחות  הצמחי� 
והפצת  הידע  העברת  חזו�  ובעלת  טבעית  ורוקחות  הולי�טי  רפואי  עי�וי  תרפיה, 

השימוש  ברפואה עממית  צמחית לציבור הרחב. 

מועד:  7 מפגשי� 

עלות: 600 ₪ למשתת� 
(המחיר כולל את כל המוצרי� שנכי� בקור� וחוברת קור� מקיפה ע� כל המתכוני�)

                    מספר המקומות מוגבל, עד 12 משתתפים



ריפוי לחיינו מפתח ביתנו 
7 מפגשים-  סדנה למבוגרים  

המפגשים יתקיימו בימי ה', השעות 8:30-11:00

18.10.18
הכרת צמחי מרפא בגינתנו

חשיפה  למ�ורות ריפוי שונות נפוצות.
בגינת צמחי המרפא - היכרות ע� צמחי� 
הגדלי� �ביבנו. דרכי השימור של צמחי�, 

לימוד אודות שמני� שוני�, דר� יצור� 
ושימושיה� בחיינו. 

ניפתח מרחב שבו נית� לחלוק את הידע 
ממ�ורות ריפוי שונות מה� מגיעי� המשתתפי�.

התנ�ות בהכנת מי ורדי� והכנת תר�י�.

25.10.18
קלינדולה וצמחי בר סביב

הכרת הצמח 'ציפורני חתול', תכונותיו 
הרפואיות, השלבי� להכנת שמ� מושרה 

והתנ�ות מעשית: הכנת שמ� מושרה 
קלינדולה.                                                                                 

הכרת צמחי בר: שיבולת 
שועל/כוכבית/�רפד/מלי�ה/פטרוזיליה, 

תכונות ריפוי ודרכי שימוש ושימור.
הכנת פ�טו צמחי מרפא.

1.11.18

לבנדר גרניום/ סרפד כוכבית לעומק
הכרת הצמחי� לבנדר וגרניו� לימוני לעומק, 

תכונותיה� הרפואיות ושימושיה�, 
מיצוי שמ� אתרי לבנדר והכנת שמ� מושרה 

גרניו�. הכנת ייחורי� של צמח הגרניו� והלבנדר. 
זיקוק שמ� לבנדר.

8.11.18

סירופ וג'ל
הכרת דרכי� נו�פות לשמר צמחי�. 

הכנת ג'ל נגד עקיצות.
הכנת �ירופ שיעול מצמחי�. 

15.11.18

סבון טבעי
הכנת �בו� מחומרי� טבעיי�: שמ� קוקו�, 

חמאת שיאה ושמ� זית, חליטת צמחי� 
וקוואקר טחו�.                            

22.11.18
צמחים בשירות יומיומי 

הכנת מוצרי� ב�י�יי� לבית / המשתתפי� יעלו 
צרכי� שלה� ויחד נרקח משחות/ �ינרגיות 

המתאימות לטיפול בבעיות נפוצות. (נפיחות 
בכפות רגלי�, מפרקי� כואבי�, נדודי שינה, קשיי 

נשימה, זיכרו�, מפרקי�, עיכול ועוד).

29.11.18

משחת קלינדולה 
�ינו� שמ� קלינדולה והכנת משחת קלינדולה 

לבנדר. 
כל משתת� מקבל צנצנת משחת קלינדולה 

הביתה, ו�פרו� המכיל את כל המתכוני� 
מהקור�.

סיכום ומשוב
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  diklibasher@gmail.com ,0542-013398 :לפרטים והרשמה: דקלה
מידע נוסף באתר החממה ובדף הפייסבוק החממה האקולוגית בעין שמר


