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סיור מקצועי

גידול ותחזוקת מדשאות
12/22/1122
יום סיור מקצועי מודרך בנושא מדשאות  -תחזוקה ,טיפול וגידול.
הסיור כולל הסעה מרוכזת ,הדרכה צמודה ,סדר-יום מגוון ,כיבוד וארוחת צהריים.
ריכוז ,הדרכה ומענה לשאלות :אגר' אהרון ברגר
 -------------------------------------------------------------------סיור ----------------------------------------------------------------- 4

סיור מקצועי מיוחד המיועד לגננים ,קבלני גינון ,רכזי נוי במגזר הכפרי ,מנהלי מחלקות
ומפקחים בתחום המוסדי והציבורי המעוניינים להעשיר את הידע שלהם בתחום.
פירוט הסיור:
נפגשים בפארק הרצליה לקפה ומאפה.

10:21
90:44-09:44

פארק הרצליה
 -דשא במורדות ובהצללה ,תוכנית השקיה ,דשא בפעילות רבה.

00:99-01:99

משתלת גידול דשא " -דשא געש"
 -הכרת זנים ,גידול דשא ,הדברת עשבים ,מחלות ומזיקים.

01:09-01:09

מדשאות קיבוץ געש
 -ניהול ותחזוקת מדשאת גן הנוי ,מיכון ,השקיה ,טיפולים ושיקום.

01:19-04:04

ארוחת צהריים במלון שפיים.

04:14-04:44

מדשאות מלון שפיים
 -דגשים לתחזוקת מדשאות לבתי מלון ומוסדות.

04:44-04:44

מדשאות לספורט וכדורגל
תחזוקת גבוהה ,טיפולים שנתיים ,שזרוע ,טיפולים אגרוטכניים

01:04-01:99

מלון "דן אכדיה"
 -דגשים לתחזוקת מדשאות בקו ראשון של ים ,אוורור ודילול.

01:99-01:04

סיכום הסיור  -על המדשאה מול הים עם הפתעה קרירה...
 -חזרה לפארק הרצליה

* יתכנו שינויים בתוכנית * במקרה דחייה ו/או שינוי הודעה תשלח לנרשמים *
*קיימת חנייה חינם בסמוך למקום המפגש * מפת הגעה תישלח לנרשמים*
ההשתתפות בסיור בהסעה המרוכזת בלבד!.
הסיור כולל:
הדרכה מקצועית צמודה ,הדרכה מקומית באתרים ,נסיעה מרוכזת באוטובוס ,שתייה וכיבוד קל,
ארוחת צהריים והפתעה קרירה.

מחיר השתתפות023 :

₪

| לחברי הארגון253 :

₪

המסמך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות הכתיבה בלבד ,ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
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טופס הרשמה  -סיור מקצועי

גידול ותחזוקת מדשאות
12/22/102/
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לכבוד:
הארגון לגננות ולנוף בישראל
פקס | 09-7887804 :דוא"לinfo@gardening.org.il :
פרטים אישיים:
ת.ז:.

שם המשתתף/ת:
כתובת:
פקס:

טלפון:

נייד:

מקום עבודה:
דוא"ל:

התשלום בסך כולל של ________ :ש"ח ישולם באמצעות:
 - המחאה ,לפקודת הארגון לגננות ולנוף בישראל.
 - העברה בנקאית ,בנק לאומי ,01-סניף פ"ת ,041-חשבון0091119 -
 - כרטיס

אשראי,

מספר כרטיס:
שם בעל/ת הכרטיס:

תוקף כרטיס:

ת.ז .של בעל/ת הכרטיס:

תאריך:
חתימה:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

הערות:
.1

היציאה לסיור מותנית במספר מינימאלי של משתתפים ,במקרה של דחייה ו/או ביטול הסיור ,הודעה
תשלח לנרשמים.

 .2הסיור מתבצע בהסעה מרוכזת ואין אפשרות להצטרף ברכב פרטי.
המסמך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות הכתיבה בלבד ,ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

