דף מידע :קורס הקמת גינה אורגנית – אביב 2018
הקורס מיועד לכל מי שמעוניין ללמוד וליישם עקרונות של גידול טבעי ולגדל בעצמו את המזון שהוא אוכל .הקורס
שם דגש על הטמעת ערכי קיימות בהקמת גינה ,בטיפול השוטף ובחיי היומיום של הגן האורגני.
מנחה הקורס:
מעוז לואנץ ,בוגר קורס תכנון פרמקלצ'ר משנת  , 2008מדריך בגינות קהילתיות ,מלמד מבוגרים נוער וילדים לגדל
בעצמם מזון טרי בריא ואורגני .מלמד איך לשלב את עקרונות הקיימות בעשייה היומיומית בגינה הפרטית ובבית.
תכנית הקורס (פירוט לפי מפגשים):
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נושא
עקרונות פרמקלצ'ר וגידול טבעי של מזון .סוף מעשה במחשבה תחילה ,התחלת תכנון
של הגינה הפרטית .איך לשלב את הקיימות בבית בצורה קלה ופשוטה.
קרקע :הכנת אדמה פוריה .נלמד על סוגי קרקע ואיך ניתן לדעת מה סוג הקרקע בבית
שלנו .איך בונים ערוגה ,וסוגי ערוגות שונות .נתנסה בהקמת ערוגה בשטח.
מים :הקמת מערכת השקיה לגינה .מה הם הרכיבים השונים של מערכת השקיה .איך
מרכיבים מערכת בגינה ,שיקולים שונים בבחירת הרכיבים במערכת ,טפטוף לעומת
המטרה .נתנסה בהנחת צנרת השקיה בגינה.
זרעים ושתילה :משפחות של ירקות ,זרעי מורשת וזרעי מכלוא .מה מתאים לשתילה
בעונת הקיץ ומה בחורף .יתרונות וחסרונות של זריעה לעומת שתילה .נתנסה בשתילה
וזריעה בערוגה במקום.
דישון :למה צריך דישון ,מה הרכיבים השונים ,איך מדשנים בצורה קונבנציונלית ואיך
בצורה טבעית .הכנת קומפוסט בשיטות שונות בבית ,דישון אורגני :מוצרים הקיימים
בשוק .נתנסה בתהליך הקומפוסטציה שמתקיים ברמת הנדיב
סיור בחווה אורגנית פעילה ומשגשגת ,נצא לסיור בחווה שבה מגדלים ירקות בשיטות
טבעיות ואורגניות בהיקף רחב .גינה כמרחב מקודש :נלמד ונתנסה איך יוצרים בגינה
מקום שבו גם הגוף וגם הנפש יכולים לקבל מנוחה ורגיעה.
גינה ללא רעלים :שיטות טבעיות לטיפול במזיקים ,מה הם המזיקים שאיתם מתמודדים
בדרך כלל בגינה ואיך ניתן לטפל בהם ללא רעלים .יחסי גומלין בגינה – צמחים חברים
בגינה.
שיתוף וסיכום הקורס.

פרטי הקורס:
הקורס יתקיים בימי רביעי ,בשעות 19:30 – 16:30
תאריכים6.6 ,30.5 ,23.5 ,16.5 ,9.5 ,2.5 ,25.4 :
המפגשים יתקיימו ברמת הנדיב וישלבו לימוד בכיתה ותרגול בגינה הטיפולית.
עלות הקורס:
לתושבי אזור 'השותפּות' ,₪ 450 :לתושבי מועצות אחרות₪ 560 :
לפרטים נוספים ולהרשמה לקורס ניתן לפנות להילה /ענבל:
info@hashutfut.org ,04-6298132

