קורס לגינון אקולוגי (בר-קיימא)
קורס מקצועי לגננים
לימוד ויישום העקרונות של גינון בר-קיימא בתכנון ואחזקת גן הנוי.

מקום :רמת הנדיב

| מועד פתיחה:

41/14/8142

רכזת מקצועית :דבי לרר

כיצד להפוך את הגינה למקום שופע ובריא יותר? איך ניתן לתחזק את
הגינה עם פחות ריסוסים וכימיקלים ,איך מטפלים במפגעים שונים
בדרכים אקולוגיות? איך מתכננים ומבצעים את הגינה בצורה נכונה,
כך שהאחזקה שלה תהיה קלה ונוחה יותר?
גינון אקולוגי או בשמו המקצועי גינון בר-קיימא ,הוא הדרך לתחזק את
הגינה ,תוך שמירה על הסביבה ,על בריאות העובדים והמשתמשים בגן.
במסגרת הקורס נלמד על עקרונות הגינון המקיים ,נבין את חשיבותו ואיך נכון ליישם אותו.
הקורס כולל מגוון הרצאות של אנשי מקצוע מובילים בתחום ,בליווי הדגמה וסיורים בשטח.
נושאי הלימוד:
עקרונות הגינון המקיים ולמה חשוב ליישם אותו בשטח | טיפול במפגעים ,הדברה ביולוגית
והפחתת ריסוסים | העשרת הקרקע ויצירת קומפוסט | תכנון גינה אקולוגית משמרת סביבה |
יישום תחזוקה התומכת בסביבה :גיזום צמחים ,שיחים ועצים | ללמוד וליצור מערכת תומכת
חיים ,ומושכת פרפרים וציפורים | גידול צמחי מאכל ,צמחי תבלין ,ירקות ועצי פרי | סיור ולמידה
מגינות אקולוגיות לדוגמא.
מתכונת הלימודים:
קורס יום  18 -שעות לימוד אקד'  7 -מפגשים ,בימי ראשון ,בין השעות 14:39 - 90:99
תאריכים12/91~ 12/91 ~ 11/91 ~ 94/91 ~ 12/91 ~ 11/91 ~ 14/91 :

שכר לימוד:
מחיר השתתפות בקורס -
לחברים בארגון לגננות ונוף או הגרים באזור השותפות*-

₪ 8,411
₪ 4,251

המחירים כוללים מע"מ .ניתן לשלם ב 3 -תשלומים בכרטיס אשראי.
*אזור השותפות כולל את המועצות :זכרון יעקב ,בנימינה-גבעת עדה ,חוף הכרמל ,ג'סר אלזרקא ,אלונה.

לבוגרי/ת הקורס תוענק תעודה מטעם גני רמת הנדיב והארגון לגננּות-ונוף בישראל.
לפרטים נוספים והרשמה:
הארגון לגננות ולנוף בישראל
טלפון | 90 - 7227299 :פקס | 90 - 7227294 :דוא"לinfo@gardening.org.il :
הפנייה מיועדת לנשים וגברים ומנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות הכתיבה בלבד.
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ספח הרשמה

קורס לגינון אקולוגי (בר-קיימא)
לימוד ויישום העקרונות של גינון בר-קיימא בתכנון ואחזקת גן הנוי.

הקורס יתקיים בגני רמת הנדיב | מועד פתיחה41/14/8142 :

לכבוד:
הארגון לגננות ולנוף בישראל

פקס09-7887804 :

הנני מעוניין/ת להירשם לקורס ,ומתחייב/ת להעביר דמי הרשמה בסך של  ₪ 129אשר 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.
מס' תעודת זהות:

שם המשתתף/ת:
כתובת:
פקס:

טלפון:

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:

הערות:
.1

.2

פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של משתתפים ,במקרה של ביטול הקורס או דחייתו ,יוחזרו דמי
ההרשמה.
אי הופעה לקורס או הפסקת ההשתתפות בו ,לא תקנה זכות להחזרת דמי ההרשמה ,ו/או את התשלום עבור
הקורס ,בכל מקרה שיקול הדעת להחזר כספי כלשהו נתון לרשות הארגון לגננות ונוף בלבד.

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