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קורס

טיפוח ותחזוקת גן הנוי
הקניית כלים לטיפוח ,עיצוב ותחזוקת גן הנוי
* קורס בוקר בימי שישי * לבעלי גינות וחובבי גינון *

~ מקום ביצוע הקורס :חוות הנוי-גן בוטני | תאריך התחלה90/90/0902 :

~

(הגן הבוטני-חוות הנוי ממוקם בעמק חפר ,מול הכניסה לכפר מונאש)

נושאי הקורס
קרקע | דישון והזנת צמחים | נטיעה ושתילה | מים והשקיה | אביזרי ההשקיה | שיטות השקיה |
תחזוקה ודרכים לחיסכון במים | הכרת קבוצות צמחים | אפיון לפי קבוצות | המדשאה | הכרת סוגי
מדשאות | טיפוח ותחזוקה | פגעים ודישון | הדברת עשבים והגנת הצומח | טיפול בעשבייה ,זיהוי
וטיפול במחלות ומזיקים | עקרונות בגיזום ועיצוב צמחים | הכנת לוח עבודה שנתי | עקרונות
בעיצוב גן הנוי | שימוש נכון בצמחים | תרגול מעשי וסיורים בשטח הגן הבוטני.
מסגרת הקורס
הקורס מתקיים בימי שישי בבוקר בכיתת הלימוד שבגן הבוטני-חוות הנוי ,מסגרת הקורס חווייתית
ומיוחדת ,וכוללת שיעורים תיאורטיים בכיתה ,סיורים מקצועיים בגן הבוטני להכרת צמחים ,ותרגול
מעשי בשטח הגן.
לימוד תיאורטי ותרגול מעשי תוך הקניית כלים לעיצוב ותחזוקת גן הנוי
במסגרת הקורס תחולק חוברת מאמרי עזר ויתקיימו תרגולים מעשיים בשטח הגן.
מתכונת הלימודים ( )00מפגשים
( )21מפגשים שבועיים ,בימי שישי בבוקר ,בין השעות 91:96 - 90:99
מרכז הלימודים
חוות הנוי-גן בוטני  -גן מורשת הגינון בישראל ,גן אקלום לצמחי נוי
ותרבות ומרכז להכשרה מקצועית .בגן מינים רבים ומיוחדים של עצים
בוגרים ,שיחים ,מטפסים ,צמחי כיסוי המשמשים במגוון שימושים בגן הנוי.

שכר לימוד₪ 2,511 :
המחיר כולל חוברת לימוד ,שתייה חמה וקרה

פרטים נוספים והרשמה:
במשרדי הארגון לגננות ולנוף בישראל,
טלפון | 70 - 7887877 :פקס | 70 - 7887877 :דוא"לinfo@gardening.org.il :
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טופס הרשמה קורס

טיפוח ותחזוקת גן הנוי
~ מקום ביצוע הקורס :חוות הנוי-גן בוטני | תאריך התחלה90/90/0902 :

~

לכבוד:
הארגון לגננות ולנוף בישראל
פקס09-7887804 :
דוא"לinfo@gardening.org.il :
הנני מעוניין/ת להירשם לקורס ,ומתחייב/ת להעביר דמי הרשמה בסך של  ₪ 169אשר יקוזזו מהעלות הכוללת
של הקורס .עם פתיחת הקורס הנני מתחייב/ת להשלים ולשלם לארגון לגננּות 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:
 - התשלום ע"ס כולל של ________  ,₪יבוצע בהמחאה,
לפקודת הארגון לגננות ולנוף בישראל.



 -תשלום בכ .אשראי :נא חייבו אותי כולל של _______  ,₪מס' תשלומים3 / 1 / 9 :

מספר כרטיס:
שם בעל/ת הכרטיס:

תוקף כרטיס:

ת.ז .של בעל/ת הכרטיס:

תאריך:
חתימה:

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

הערות:
.1
.2

ביטול הקורס או דחייתו

פתיחת הקורס מותנית במספר מינימאלי של משתתפים ,במקרה של
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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