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קורס גנן  -סוג2-
הכשרה מקצועית וקורס הכנה לבחינת הסמכה גנן סוג 2-של משרד הכלכלה (התמ"ת)
~ לקבלת תעודת סיום קורס מטעם הארגון לגננות-ונוף בישראל ~
*קורס זה נפתח רק פעם בשנה*

הקורס יתקיים במרכז צפון-חוות הנוי

(גן בוטני) | מועד פתיחה:

22/01/2019

הכשרה מקצועית מקיפה מתקדמת בתחומי הגינון ,נוי וסביבה ,ניהול גן הנוי ,תחזוקה
שוטפת  ,שיקום ,ניהול צוותי עבודה ,מדידות ,השקיה ועוד .הסמכה זו מיועדת לעוסקים
ולמי שמעוניינים לעסוק בתחום ביצוע ותחזוקה במרכזי גינון ציבורי/מוסדי/קיבוצי.
רשאי להשתתף בקורס:
מי שבידו בידו תעודת מקצוע סוג  1בגננות נוי ועבד במקצוע שנתיים לאחר קבלת תעודת מקצוע זו,
או מי שהינו בעל ותק של ארבע שנים לפחות במקצוע גננות נוי שעמד בהצלחה בבחינות לסוג ,1
או מי שהינו בעל ותק של  5שנים לפחות במקצוע גננות נוי.
נושאי הלימוד ,מותאמים לתכנית הבחינה גנן סוג 2-של משרד הכלכלה (התמ"ת):
▪ לימודי הסביבה :בית הגידול הגנני ,קרקע אקלים ואקולוגיה יישומית ,מקורות מים.
▪ לימודי הצמח :הכרת צמחים ותכונותיהם ,התפתחות הצמח במכלול הסביבתי ,בוטניקה
גננית ,שימוש נכון בצמחים.
▪ ביצוע ואחזקת הגן :ניהול ואחזקת גן הנוי ,הכשרה ונטיעה ,גיזום ועיצוב ,סטנדרטים לשתילי
גננות ונוי ,הדברת עשבים ,הגנת הצומח ,בטיחות ,כלי עבודה ,השקיה וממשק השקיה.
▪ מינהל עסקים גנני :רישום וקריאת מפה ,מדידות ,עקרונות תכנון גן הנוי ,ניהול ,תמחור ,כוח
אדם ומשאבים.
מתכונת הלימודים:

קורס יום  310 -שעות  45 -מפגשים( ,יום בשבוע) בימי שלישי ,בין השעות 15:30 - 09:00
שכר לימוד:

מחיר השתתפות בקורס -

₪ 8,200

לחברים בארגון לגננות ונוף₪ 7,800 -
המחירים כוללים מע"מ וחומר עזר כתוב | .ניתן לשלם ב 6 -תשלומים בכ .אשראי.

זכאות לתעודה,
 .1לבוגרי הקורס תוענק תעודת סיום קורס מטעם הארגון לגננּות-ונוף בישראל.
 .2לצורך קבלת תעודת מקצוע גנן סוג 2-של משרד הכלכלה (תמ"ת).
א .על כל משתתף אשר עומד בקריטריונים של משרד הכלכלה (תמ"ת) להגיש למשרד הכלכלה
(תמ"ת) בקשה לבחינה סיווג מקצועי .את הבקשה על כל משתתף להגיש באופן אישי/עצמאי באזור
מגוריו ולשלם את אגרת הבחינה בהתאם לתעריף המעודכן בעת הגשת הבקשה.
ב .לצורך קבלת תעודת מקצוע של משרד הכלכלה (התמ"ת) ,יש לעבור בחינה עיונית ומעשית חיצונית
של משרד הכלכלה (התמ"ת).

הפנייה מיועדת לנשים וגברים ומנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות הכתיבה בלבד.
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ספח הרשמה

קורס  -גנן סוג2 -
קורס הכנה לבחינת הסמכה סיווג מקצועי גנן סוג  2של משרד הכלכלה (תמ"ת)

הקורס יתקיים במרכז צפון-חוות הנוי

(גן בוטני) | מועד פתיחה:

22/01/2019

לכבוד:
הארגון לגננות ולנוף בישראל

פקס | 09-7887804 :דוא"לinfo@gardening.org.il :
הנני מעוניין/ת להירשם לקורס ,ומתחייב/ת להעביר דמי הרשמה בסך של  ₪ 500אשר 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.
הנני מודע לכך כי פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של משתתפים ,ורק במקרה של ביטול הקורס יוחזרו
דמי ההרשמה.
הנני מודע לכך כי אי הופעה לקורס או הפסקת ההשתתפות בו ,לא תקנה לי כל זכות להחזרת תשלום כל-
שהוא ששולם עבור הקורס ,אלא במקרים חריגים ובכפוף להחלטת הארגון לגננות ונוף בלבד.

פרטים אישיים:
מס' תעודת זהות:

שם המשתתף/ת:
כתובת:
טלפון:

פקס:

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:

הפנייה מיועדת לנשים וגברים ומנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות הכתיבה בלבד.
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