קורס מפקחי גינון
*קורס מקצועי לקבלת תעודת הסמכה*

מקום הקורס :חוות הנוי (עמק חפר)  .תאריך התחלה05/05/2019 :
קורס מקצועי לפיקוח על עבודות גינון ,ביצוע ,הקמה ותחזוקה.
מטרת הקורס היא להכשיר אנשי מקצוע בעלי ניסיון ,לתפקיד פיקוח על עבודות גינון
ציבורי/מוניציפאלי ,מוסדי ,קיבוצי ,ביצוע ואחזקה .הקורס יתמקד בהקניית ידע וכלים מעשיים
לפיקוח ,באמצעות הרצאות ,סיורים ,תרגול מעשי בשטח ולמידת עמיתים.
הקורס מיועד לכלל העוסקים בתחום הגינון ברשויות המוניציפאליות ,גננים בהתיישבות,
במוסדות ציבור ,במשרדי ייעוץ ותכנון ,וחברות הנותנות שירותי פיקוח.

נושאי הקורס.:
עקרונות ונהלי פיקוח | שיטות פיקוח בביצוע ואחזקת גן | אומדני עלויות ותחשיבים
מכרזים ,חוזים והסכמים (היבט משפטי) | הגדרת תפקידו של המפקח | אתיקה מקצועית
מפרטים | פיקוח על עבודות השקיה ופתרון בעיות | תרשים זרימה ונהלי עבודה
אקולוגיה וגינון בר-קיימא | גיזום צמחים | תקן שתילים | עצים-חוקים ,תקנות וסטנדרטים
קרקע הזנה ודישון | הגנת הצומח | בטיחות כללית בעבודה | בטיחות מתקני משחק
סיורים מקצועיים ותרגול מעשי ללמידה ויישום בשטח.
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מתכונת הלימודים.:

לימודי יום 80 -

(ש"ל אק') ,במהלך  12מפגשים בימי ראשון ,בין השעות .15:30 - 09:00

*השתתפות בכל המפגשים ועמידה בכל משימות הקורס הנם תנאי בסיס לקבלת תעודת ההסמכה*

רשאים להשתתף בקורס.:
 .1בעלי תעודת מקצוע גנן סוג 1-עם  2שנות ניסיון בתחום הגינון הציבורי/מוסדי/קיבוצי.
 .2בעלי תעודת מקצוע גנן סוג ,2-הנדסאי נוף או אגרונום ,בעלי ניסיון עבודה בשטח.
 .3בעלי ניסיון עבודה של  5שנים לפחות בתחום הגינון הציבורי  +המלצות.
 .4השתתפות בקורס ללא תנאים אלו תהיה בכפוף לאישור ועדת קבלה.

שכר לימוד..:

מחיר השתתפות בקורס 5,200 -

| ₪

לחברים בארגון לגננות ונוף 4,800 -

₪

המחירים כוללים מע"מ וחומר עזר כתוב ,ומנוי שנתי למגזין המקצועי לגינון  -גן ונוף.
ניתן לשלם ב 6 -תשלומים בכ .אשראי.

פנייה זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות הכתיבה בלבד ,כל ההכשרות פתוחות בפני מועמדים ומועמדות כאחד ,עמכן הסליחה
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ספח הרשמה

קורס מפקחי גינון
מקום הקורס :חוות הנוי (עמק חפר)  .תאריך התחלה05/05/2019 :
לכבוד:
הארגון לגננות ולנוף בישראל
פקס09-7887804 :
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.
פרטים הרשמה:
מס' תעודת זהות:

שם המשתתף/ת:
כתובת:
פקס:

טלפון:

נייד:

דוא"ל:
מקום העבודה:
חשבונית על שם:



 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:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
הערות :אי הופעה לקורס או הפסקת ההשתתפות בו ,לא תקנה זכות להחזרת דמי ההרשמה ,ו/או את
התשלום עבור ששולם עבור הקורס( ,דמי ההרשמה יוחזרו רק במקרה בו החליט הארגון לבטל את הקורס),
ב כל מקרה שיקול הדעת להחזר כספי כלשהו נתון לרשות הארגון לגננות ונוף בלבד.
פנייה זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות הכתיבה בלבד ,כל ההכשרות פתוחות בפני מועמדים ומועמדות כאחד ,עמכן הסליחה
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