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קורס תכנון ועיצוב גן הנוי
*צבעים ,מרקמים ,צורות וסגנונות גנים בארץ ובעולם*

*קורס

מקצועי* לימודי ערב ( )27שעות לימוד אק' )81( ,מפגשים

הקורס יתקיים במכון מופ"ת-קריית חינוך ,תל אביב (בסמוך למכללת לוינסקי)
מועד פתיחה:

82/18/8102

מרצה :אגר' הדס צוק
השאיפה ליצור 'גן עדן' פרטי צמוד לשטח המגורים שלנו הוא רעיון אוניברסאלי עתיק-
יומין ,אך לכל גן ייחוד הנגזר מאופי סביבתו ,מסגנון הבית ומרצונות דייריו.
במסגרת הקורס נתמקד בהקניית ידע בסיסי בתכנון גן הנוי ובעיצוב
חללים בעזרת צמחיה ,בשימוש נכון בצמחייה ובדומם ליצירת תחושת
מרחב ופרטיות ,נכיר צמחי נוי ואת שימושם בגן ,ונתנסה בתכנון
והכנת כתב כמויות.
הקורס פותח אפשרות לתכנון החצר ,המרפסת וחללים פנימיים,
ומקנה ידע בסיסי של שלבי התכנון ,ההקמה והאחזקה של גן הנוי
תוך מגמה לחסוך במשאבים.
ההרצאות מלוות במצגות וייקחו אותנו למסע קסום של צבעים ,צורות וסגנונות.
נושאי הקורס:
שלבים בתכנון גן הנוי ניתוח אתר ותכנון כללי | .סגנונות שונים של גנים קלאסי-פורמאלי,
אנגלי ,ים-תיכוני ישראלי ועוד | .הכרת צמחים והתאמתם בגן הנוי מיון פונקציונאלי של צמחים,
עקרונות בבחירת צמחים ,תכנון שילובי צמחים | .אלמנטים דוממים בגן גדרות ,מסלעות ,מדרונות,
תאורה וכד' | .תכנון הגינה ע"פ הגדרת אזורים שימוש ציבורי ,שימוש פרטי ויצירת אפקטים
ויזואליים | .מגמות עכשוויות בגינון גני תצוגה בתערוכות בינלאומיות | .דרכים לחסכון בגן הנוי
תכנון גן בר-קיימא ,גינון מקיים לאחזקה נמוכה | .גינון במיכלים ומצעים מנותקים גינות גג
ומרפסת | .צמחי בית גידול צמחייה בחללים סגורים ,הידרופוניקה | .אחזקת גן הנוי שיטות גיזום,
מיחזור ,קרקע ומפרטי שתילה | .סדנה בהדרכה פרטנית | סיורים במשתלה ובגן לדוגמה.
מסגרת הקורס:
מסגרת הקורס מקצועית ,חווייתית ומיוחדת ,וכוללת שיעורים תיאורטיים בכיתה ,סדנה בהדרכה
פרטנית ,תרגיל בתכנון חצר גן הנוי ,הצגת פרויקט ,וסיורים במשתלה ובגן לדוגמה.
מתכונת הלימודים (מעודכנת):
 28ש"ל אק'  02 ,מפגשים עקביים אחת לשבוע בימי שני בין השעות .01:11 -03:61
הקורס כולל הרצאות ,תרגילים ,הגשת פרויקט ,סיורים וחוברת מאמרים.

*תעודת הסמכה מטעם הארגון לגננות-ונוף בישראל*
הדרכה וריכוז קורס:
אגר' הדס צוק ,בעלת תואר שני ותעודת הוראה בפקולטה לחקלאות ברחובות .עסקה במחקר
במחלקה לצמחי נוי בתחום הפיזיולוגיה של הפריחה .עוסקת בתכנון גנים ,כתיבה והוראה.
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ספח הרשמה

קורס תכנון ועיצוב גן הנוי
*קורס מקצועי* לימודי ערב ( )22שעות לימוד אק' )11( ,מפגשים

הקורס יתקיים במכון מופ"ת-קריית חינוך ,תל אביב (בסמוך למכללת לוינסקי)
מועד פתיחה:

82/18/8102

לכבוד:
הארגון לגננות ולנוף בישראל

פקס09-7887804 :
מחיר השתתפות בקורס | ₪ 5,033 :לחברי/ות הארגון לגננות ונוף₪ 4,133 :
המחירים כוללים מע"מ ,ניתן לשלם בעד  6תשלומים בכ .אשראי

הנני מעוניין/ת להירשם לקורס ,ומתחייב/ת להעביר דמי הרשמה בסך של  ₪ 256אשר יקוזזו מהעלות הכוללת של
הקורס .עם פתיחת הקורס הנני מתחייב/ת להשלים ולשלם לארגון לגננות ונוף בישראל את הסכום המלא עבור
השתתפותי בקורס ,בהתאם לתנאים המפורטים.

פרטים אישיים:
מס' תעודת זהות:

שם המשתתף/ת:
כתובת:
פקס:

טלפון:

נייד:

דוא"ל:
מקום העבודה:
 - תשלום בהמחאה :מצורף המחא/ת ע"ס כולל של ________ ,₪
לפקודת הארגון לגננות ולנוף בישראל.
 - תשלום בכ .אשראי :נא חייבו אותי כולל של _________  ,₪מס' תשלומים______:
מספר כרטיס:
שם בעל/ת הכרטיס:

תוקף כרטיס:

ת.ז .של בעל/ת הכרטיס:

תאריך:
חתימה:

.1
.2

פתיחת הקורס מותנית במספר מינימאלי של משתתפים ,במקרה של ביטול הקורס או דחייתו מצידנו ,יוחזרו דמי
ההרשמה.
אי הופעה לקורס או הפסקת ההשתתפות בו ,לא תקנה זכות להחזרת דמי ההרשמה ,ו/או כל תשלום חלקי ו/או מלא
אשר שולם בגין ההשתתפות בקורס.
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