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קורס מקצועי

תחזוקת גינות נוי
הקניית כלים מקצועיים לתחזוקת גינות-נוי
רכז מקצועי :אגר' נעמן כספי

הקורס יתקיים :במכון מופ"ת (צומת גלילות) * מועד פתיחה20/12/2018 :
קורס ערב *  36ש"ל אק' ~  9מפגשים ,בין השעות17:00-20:30 ,
במהלך הקורס נעסוק בלימוד יסודות תחזוקת גן הנוי ,נחבר תאוריה למעשה
ונעשה סדר בידע שלנו באמצעות בניית תהליכי אבחון ,איסוף מידע
והתאמת הפתרונות הנדרשים לגיבוש תוכנית עבודה לתחזוקה מנצחת.
בכל מפגש נפתח שער לנושא אחר ,תוך שיתוף התלמידים בידע ובניסיון
המצטבר שלהם ,על מנת להגיע להבנת עקרונות תחזוקת הגן.
הקורס מיועד לעוסקים בתחזוקת גינות-נוי ,מההר ומהשפלה ,מהצפון ומהדרום ,לגננים חדשים,
גננים וותיקים ,ובמיוחד לאלה שרוצים ללמוד ולהיות מקצוענים!

נושאי הלימוד.
הכרת הצמח ,אידוי ותנועת המים בצמח והשפעתם על גידול הצמחים | הקרקע כבסיס לגידול הצמחים
והיותה הגורם המשפיע על בניית משטר השקיה | הזנה ודישון ,פוריות הקרקע ,דשן כימי ,דישון אורגני
| עקרונות גידול צמחים במצעים שונים | תחזוקת המדשאה ,איך להצליח לגדל דשא? זנים ,וטיפולים
אגרוטכניים | הגנת הצומח ,אבחנות והבנה של הגורמים המחלישים את הצמח | טיפול במזיקים
מחלות ועשבייה | עקרונות לגידול ועיצוב העץ הצעיר | הבנת אופי הגידול של שיחים ורב שנתיים
והשפעתם על אופן וזמן הגיזום | דרכים לאבחון הגינה והכנת תוכנית תחזוקה שנתית.

מתכונת הקורס ( )9מפגשים.
( )8מפגשים שבועיים ,בימי חמישי אחה"צ ,בין השעות 17:00 - 20:30
 )1(+מפגש נוסף ביום שישי בבוקר  -סיור לימודי במשתלה
*הקורס מתקיים במכון מופ"ת בסמוך לצומת גלילות ,מיקום מרכזי שקל להגיע וקיימת חנייה חינם במקום.

שכר הלימוד.
מחיר השתתפות בקורס₪ 2,300 ,
לחברים בארגון לגננות ונוף₪ 2,000 ,
המחירים כוללים מע"מ .ניתן לשלם ב 3 -תשלומים בכרטיס אשראי.
*לבוגרי/ת הקורס תוענק תעודת הסמכה מטעם הארגון לגננות ונוף בישראל*

*הקורס מיועד לנשים וגברים באופן שווה ,המסמך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות הכתיבה בלבד.
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טופס הרשמה לקורס מקצועי

קורס תחזוקת גינות נוי
~ מקום ביצוע הקורס :מכון מופ"ת (צומת גלילות) | תאריך התחלה~ 20/12/2018 :
*קורס ערב בימי חמישי*

לכבוד:
הארגון לגננות ולנוף בישראל
פקס09-7887804 :
דוא"לinfo@gardening.org.il :
הנני מעוניין/ת להירשם לקורס ,ומתחייב/ת להעביר דמי הרשמה בסך של  ₪ 250אשר יקוזזו מהעלות הכוללת של
הקורס .עם פתיחת הקורס הנני מתחייב/ת להשלים ולשלם לארגון לגננּו ת 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 / 2 / 1 :

מספר כרטיס:
שם בעל/ת הכרטיס:

תוקף כרטיס:

ת.ז .של בעל/ת הכרטיס:

תאריך:
חתימה:

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

הערות:
 .1פתיחת הקורס מותנית במספר מינימאלי של משתתפים ,במקרה של ביטול הקורס או דחייתו מצידנו ,יוחזרו דמי ההרשמה.
 .2אי 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.
*הקורס מיועד לנשים וגברים באופן שווה ,המסמך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות הכתיבה בלבד.
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