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קורס הגנת הצומח בגן הנוי
הכרת מחלות ,מזיקים ועשבים בגן הנוי ,זיהוי ,הדברה ,מניעה
~ הכשרה מקצועית לקבלת תעודת הסמכה מטעם הארגון לגננות-ונוף בישראל ~

מקום ביצוע הקורס :חוות הנוי (עמק חפר) ~ מועד פתיחה מעודכן24/10/2019 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

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

הקורס מיועד לעוסקים בתחומי הביצוע ותחזוקת גנים ,פארקים ושטחים פתוחים,
וכולל הכרה מעמיקה של זיהוי פגעים ,מחלות ועשבייה בגן הנוי ,שיטות למניעה
ולטיפול באמצעים כימיים ,ביולוגיים ואקולוגיים משמרי סביבה.
נושאי הלימוד:
• עקרונות הגנת הצומח בגן הנוי ,הכרות עם שיטות לזיהוי מניעה והדברה.
• הדברת חרקים בגן ,מזיקי צמחים ,עצים ,שיחים ,מדשאות ,עלים ופירות.
• הכרת קבוצות חומרי הדברה ,תוויות מוצרים ,ריכוזים ואחסון.
• שיטות יישום של הדברת פגעים בגן הנוי ומניעתם.
• גישה אקולוגית למניעה והדברת פגעים.
• סוגי מרססים ,כיול ובטיחות.
• הכרה קבוצות עשבים ואמצעים למניעה והדברה.
• ניתוח מצבים -חרקים ומחלות.

מתכונת הלימודים:
קורס יום  48 -שעות לימוד אק'  8 -מפגשים שבועיים )6( ,בימי חמישי )2( ,בימי ראשון
הלימודים יתקיימו בין השעות 14:30 - 09:00
במסגרת הקורס יחולק חומר מקצועי כתוב ,מצגות יימסרו בהתאם להחלטת המרצה.
מסגרת הקורס כוללת שיעורים בכיתה ,תרגול מעשי וסיור.
תאריכי המפגשים:
( 03.11 * 31.10 * 24.10ראשון) * ( 10.11ראשון) * 12.12 * 05.12 * 28.11 * 21.11

שכר לימוד:
מחיר השתתפות בקורס  | ₪ 2,900 -לחברים בארגון לגננות ונוף ₪ 2,500 -
המחירים כוללים מע"מ וניתן לשלם בעד 6 -תשלומים בכרטיס אשראי.

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

קורס הגנת הצומח בגן הנוי
הכרת מחלות ,מזיקים ועשבים בגן הנוי ,זיהוי ,הדברה ,מניעה
~ הכשרה מקצועית לקבלת תעודת הסמכה מטעם הארגון לגננות-ונוף בישראל ~

מקום ביצוע הקורס :חוות הנוי (עמק חפר) * מועד פתיחה (מעודכן)24/10/2019 :
לכבוד:
הארגון לגננות ולנוף בישראל

פקס09-7887804 :

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 לגננּות ונוף בישראל
את הסכום המלא עבור השתתפותי בקורס ,בהתאם לתנאים המפורטים.
כמו-כן ,ידוע לי כי פתיחת הקורס מותנית במספר מינימאלי של משתתפים/ת ,וכן כי אי הופעה לקורס
או הפסקת ההשתתפות בו ,לא תקנה לי כל זכות להחזרת דמי ההרשמה ,ו/או כל תשלום אחר אשר
שולם בגין השתתפותי בקורס זה.
פרטים אישיים:
מס' תעודת זהות:

שם המשתתף/ת:
כתובת:
טלפון:

פקס:

נייד:

דוא"ל:
מקום העבודה:



 תשלום בהמחאה :מצורף המחאה/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.

2

