
לפרטים נוספים והרשמה ‹‹

16/1/2021 יום שלישי
 הרצאה 1  |  17:00־19:00 | ניר שחם 

מבנה הגפן ותהליכים פיזיולוגים המתקיימים בגפן סביב עונות השנה; תרדמה 
והתעוררות, תהליך ההבשלה.

2/2/2021 יום שלישי
 הרצאה 2  |  17:00־19:00 | ניר שחם

גורמי האיכות בכרם - סקירת גורמים המשפיעים על איכות כרם היין כגון: קרקע, 
אקלים, עומס יבול; דיון בנושא עקרונות בבחירת כרם לצורך רכישת ענבים. 

9/2/2021 יום שלישי
 הרצאה 3  |  18:00־21:00 | יעקב כהן אחדות 

לקראת נטיעה והקמת כרם

23/2/2021 יום שלישי
 הרצאה 4  |  18:00־21:00 | ערן הרכבי 

משק מים ועקרונות הדישון, שיטות עיצוב כרם יין

מפגש מעשי 1  |  08:30־11:30 | זמירה*2/3/2021 יום שלישי

21/4/2021 יום שלישי
סיור לבלוב בכרם )בתל גזר( | 17:00־18:00

 הרצאה 5  |  18:00־20:30 | ניר שחם
אזוריות, השפעות האיזור על איכות הכרם והגדרת המושג "טרואר"

מפגש מעשי 2  |  08:30־11:30 | טיפול ירוק*28/4/2021 יום שלישי

מפגש מעשי 3  |  08:30־11:30 | סיור בכרמים באזור יהודה*18/5/2021 יום שלישי

8/6/2021 יום שלישי
הרצאה 6  |  18:00־21:00 | ניר שחם

זני ענבים והכנות - אפיון הזנים והכנות בראיה חקלאית

29/6/2021 יום שלישי
 מפגש מעשי 4  |  17:00־18:00 - שילוב שריגים.

הרצאה 7 )ביקב(  |  18:00־20:30 - הדברה והגנת הצומח* | עידן בהט

13/7/2021 יום שלישי
 מפגש מעשי 5  |  08:30־11:30

הבוחל )החלפת צבע(  |  סקירה בנושא עומס יבול ודילול פרי*

3/8/2021 יום שלישי
 מפגש מעשי 6  |  08:30־11:30

דיגום ענבים ומעקב אחר ההבשלה; לימוד בדיקות מעבדה*

3.3  קורס אשכול כרם
קורס הנותן למשתתפיו כלים בהקמת כרם ובטיפולו וניתוח פוטנציאל איכות הענבים בכרם. כל זאת מתוך ראייה של 

גידול ענבים לייצור יין איכותי. הקורס כולל הרצאות, מפגשים מודרכים בעבודה מעשית בכרם וסיור כרמים.
במסגרת הקורס יטפל כל משתתף בחלקת כרם אישית אותה ילווה לאורך עונה שלמה. הטיפול בחלקה יכלול את כל 

שלבי הגידול: זמירה )גיזום(, טיפול ירוק בלבלוב, קביעת עומס היבול הרצוי וליווי תהליך ההבשלה בענבים. 
בעונת הבציר יוכלו משתתפים המעוניינים בכך, להשתלב באחד מקורסי עשיית יין של יקב שורק, לבצור את הענבים 

אותם גידלו לייצר מהם יין ובכך להשלים מחזור שלם של גידול ענבים ועשיית יין.

מרצים
ערן הרכבי | גימלאי, מחלקת הדרכה של משרד החקלאות  •  עידן בהט | מפקח מזיקים בכרמי יין

יעקב כהן אחדות | אגרונום יקב ברקן  •  ניר שחם | יינן יקב שורק

תכנית הקורס

חלקת כרם אישית
 כל משתתף יעבד ויטפח חלקת כרם אישית, אותה ילווה לכל אורך העונה. 

משתתפי קורס אשכול כרם מוזמנים להמשיך ולייצר יין מחלקת הענבים האישית במסגרת הקורס לעשיית יין.
הקורס נפתח כל שנה ביולי עם סיום קורס אשכול כרם. משתתפי קורס אשכול כרם זכאים ל־500 ₪ הנחה בהרשמה 

לקורס עשיית יין.

המפגשים יחלו בסקירה תיאורטית, וימשיכו בהדגמת העבודה ובהתנסות מעשית בביצועה בכרם | תכנית הקורס כפופה לשינויים.  *

http://www.soreq.co.il/contact-page

