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קורס ייחודי בשיתוף אור-ופרח  -צופית רוזן

אומנות שזירת פרחים
* קורס למתחילים *

חוויה של פרחים ,ריחות וצבעים
~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

הקורס מתקיים במשתלת וונדי-עד הלום | מועד פתיחה:

61/20/0262

(מרכז הלימודים ממוקם במתחם משתלת וונדי-עד הלום ,בכניסה למושב שדה-עוזיהו)
( )1מפגשים שבועיים ,בימי שישי בבוקר ,בין השעות 60:22 - 62:22

*לבוגרי/ת הקורס תוענק תעודת סיום קורס*
~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

הקורס מיועד לאלו המעוניינים/ת ללמוד את עקרונות רזי שזירת
הפרחים .במהלך הקורס נלמד להבין את משמעותם של צבעי
הפרחים ,נלמד ליהנות מיופיים ,מריחם וכיצד לשמרם ,ניצור יחד
זרי פרחים ייחודיים ונקבל טכניקות וטיפים מיוחדים.
במסגרת הקורס נכין יחד סידורי פרחים אישיים שניתן לקחת הבייתה.

נושאי הלימוד:
שילובי צבעים ומשמעותם | עקרונות וכללים לשזירת פרחים | שזירה קלאסית |
שזירה מודרנית | הכרת הפרח | הטיפול בפרח הקטיף ודרכים להארכת חייו | הכנת
זרים (בוקטים) למטרות שונות (זר שולחני ,זרי כלות ,זרים לאירוח ,לחגים ,ועוד) |
זרים לראש ושילוב קישוטי פרחים נלווים | טיפול בצמחי בית.
מסגרת הקורס
מסגרת הקורס חווייתית ומיוחדת ,וכוללת לימוד עיוני ,הדגמה ותרגול מעשי.
במסגרת הקורס תחולק חוברת המרכזת את החומר הנלמד ,וערכה ייחודית הכוללת
סכין פלוריסטי ,מקטפה וסינר פרחים.

שכר לימוד₪ 6,552 :
מנחת הקורס ,צופית רוזן:
מעצבת פרחים מוסמכת בעלת דיפלומה בינלאומית ( ,)N.D.S.Fבוחנת ושופטת מטעם
ההתאגדות הבריטית לשזירת פרחים .בעבר יו"ר אגודת שזרי הפרחים בישראל ,וניהלה את
ביה"ס לעיצוב ושזירה של .zer4u
צופית הינה מטפלת ומאבחנת בעזרת צבעים ופרחים ,מנחת קבוצות בשילוב אומנות ,ומחברת
הספר "כוחות הפלא של הפרחים".
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טופס הרשמה קורס

אומנות שזירת פרחים
* קורס למתחילים *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

הקורס מתקיים במשתלת וונדי-עד הלום | מועד פתיחה61/20/0262 :
(מרכז הלימודים ממוקם במתחם משתלת וונדי-עד הלום ,בכניסה למושב שדה-עוזיהו)
( )1מפגשים שבועיים ,בימי שישי בבוקר ,בין השעות 60:22 - 62:22
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

לכבוד:
הארגון לגננות ולנוף בישראל
פקס09-7887804 :
דוא"לinfo@gardening.org.il :
הנני מעוניין/ת להירשם לקורס ,ומתחייב/ת להעביר דמי הרשמה בסך של  ₪ 069אשר יקוזזו מהעלות הכוללת
של הקורס שהנה  .₪ 9,669עם 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:
טלפון:

פקס:

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 / 0 / 9 :

מספר כרטיס:
שם בעל/ת הכרטיס:

תוקף כרטיס:

ת.ז .של בעל/ת הכרטיס:

תאריך:
חתימה:

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

הערות:
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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