קורס טיפוח ותחזוקת הגינה הביתית – דף מידע
הקורס הוא שיתוף פעולה בין 'השותפות לקיימות אזורית' לבין 'הארגון לגננות ונוף
בישראל' .במסגרת הקורס נתמקד בהקניית ידע בסיסי בטיפוח ותחזוקת הגינה הביתית,
נכיר צמחי נוי ואת שימושם בגן ,ונתנסה בתרגול והדגמה בשטח .מסגרת הקורס חווייתית
ומיוחדת ,וכוללת שיעורים תיאורטיים בכיתה בשילוב עם תרגול והדגמה מעשית.
הקורס מיועד לבעלי גינות וחובבי צמחים המעוניינים לקבל הדרכה והכשרה ביסודות הטיפול
ותחזוקת גינתם.
הארגון לגננות ולנוף בישראל:
גוף ציבורי וותיק שפועל כבר למעלה מ 60-שנה לקידום מקצועי של העוסקים בענף
באמצעות מכלול השתלמויות והכשרות מקצועיות בתחומים השונים ולקהלים שונים בענף
הגינון ,גננות -ונוי וסביבה .כל הקורסים מתקיימים ע"פ מתכונת ותכנית לימודים של הארגון
לגננות-ונוף בישראל ,לקבלת תעודת הסמכה בהתאם לתוכנית הלימודים.
במסגרת הקורסים השונים מלמדים/ות מיטב המרצים/ות מתחומי הגינון ,ההשקיה,
והסביבה המעניקים לתלמיד/ה רמה מקצועיות ושירות אישי.

תכנית הקורס (פירוט לפי מפגשים):
.1
.2
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ל ימ ודי הקרקע ט י וב הקרקע  ,נ ט יעה ו שת ילה ,ד י שו ן והז נת צמח י ם .
מק ור ות ידע בתח ום הג ינ ון  -ספר ים  ,א ינ טר נט .
ה שק יה הכרת אב יזר י הה שק יה  ,מו שגים בסי סי ים  ,ש יט ות ה שק יה
כמ וי ות מ ים  ,ל וח הפעלה  ,דרכ ים לח י סכו ן במ ים.
הכרת קב וצ ות צמח ים הכרת צמח י ג ן ה נו י ואפ יו ן לפ י קב וצ ות  ,כ ולל
ס וג י מד שא ות  ,ת נא י הג יד ול הש ונ ים ה נדרשים לכל קב וצת צמח י ם ,
א יך נמקם נכו ן את הצמח ים בגי נה.
צמח י נו י ות ועלת (ל סב יבה ולאדם ) הכרת צמח י ת ועלת המתא ימ י ם
ל שת ילה בג י נה הב ית ית ,עצ י פר י  ,ירק ות  ,תבל ינ ים.
עקר ו נ ות ג ינו ן בר  -קי ימא  ,תכ נו ן מקי ים  -שיטות ודרכ ים לי יש ום  ,ג יז ום ,
ח יפו י  ,ש ימ ו ש בח ומר א ורג ני  ,הגי נה הבר יאה  .יצירה של גינה מושכת

פרפרים ומאפשרת מגוון אקולוגי.
 .6ז יהו י והדברת פגע ים בג ן ה נו י  ,מ נ יעה והדב רת ע שב י יה  ,ז יהו י וט יפ ול
במחל ות ומז יק ים.
 .7עקרונות בתכנון גן הנוי -כולל סיור בגן ,התאמת ושימוש נכון בצמחים למטרות שונות.
רשימת המרצים:
אליהו לוי (קרקע ,השקיה ,הכרת צמחים).
אליהו הנו מומחה בתחומו בעל ניסיון הדרכתי של למעלה מ 20-שנה ,אליהו הנו מדריך
בכיר בארגון לגננות ולנוף בישראל ומלמד במגוון תחומי מקצועות הגינון השונים.
אגר' אהרון ברגר (צמחי נוי ותועלת ,הגנת הצומח).
אהרון הנו אגר' בכיר בתחומי הגנת הצומח ,גידול צמחי מאכל וירקות בגן הנוי.
אהרון עוסק בייעוץ גנני ,פיקוח והדרכה במסגרת הארגון לגננות ולנוף בישראל.
דבי לרר (גינון בר-קיימא)
ד"ר רחלי שוורץ – צחור (גינה מושכת פרפרים).
רונית זקס (עקרונות בתכנון גן הנוי  +סיור בגן).
פרטי הקורס:
הקורס יתקיים בימי שישי ,בשעות – 9:00
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תאריכים17/3 ,10/3 ,3/3 ,24/2 ,17/2 ,10/2 ,3/2 :
המפגשים יתקיימו ברמת הנדיב וישלבו לימוד בכיתה ותרגול בגן
עלות הקורס ,₪ 770 :לתושבי אזור 'השותפּות'₪ 560 :
בסיום הקורס תוענק למשתתפים תעודת סיום קורס בהתאם לנושאים ושעות הלימוד.
לפרטים נוספים ולהרשמה לקורס ניתן לפנות להילה:
info@hashutfut.org ,04-6298120

