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 מקוון הזמנה לקורס

  קיימא-גינון בר
 2021 מרס-רינוא

עבור  ועבורנו  הקיים לשימורלמניעת גרימת נזקים לסביבה ו המודעותגברה בקרב הציבור  האחרונות בשנים

גן  הינו    "גן אקולוגי "או    " מקייםגן  "קיימא.  -בני גנים של עלתה חשיבותם  עקבות מגמה זוהבאים. ב  דורותה 

  בריאות האדם, החי והצומח.יושם דגש על דאגה לגן כזה  ב .מען העתידהמשאבים הקיימים לבו נשמרים ש

הכוללת את   'תשתית ירוקה יצירת 'בכלומר    ,ובשמירתו  הנוף הגבוה טיפוח  ק ב עסוקיימא" י-"גינון ברקורס  ה 

  בט יה מ  , ם של תושבי העריםה חייבממלאים תפקידים חשובים ורבים  אשר    ,מקוםבשהצמחים  ו  כל העצים

 חסכני במים.  הוא  ו  ,נמוכה   תומתאים לתנאי האקלים בארץ, עלות תחזוק  "גן מקיים"חברתי, כלכלי ובריאותי.  

 
מנהלים ועובדים של מחלקות הגינון ברשויות למיניהן, אדריכלי נוף, אגרונומים, הנדסאי    קהל היעד: 

 ולכל המעוניינים להרחיב את הידע  בתחום.  רכזי נוי, גננים ונציגי הרשויות נוף,  
 

 נושאי הלימוד: 
 קיימא  -עקרונות גינון בר •

 קיימא  - בגן ברמח  ווצמים  ,קרקע •

 קיימא  -גן ברשל  התכנון ותחזוק •

 טיפול בעצים הצעירים בגן   •

 ה חסכנית במים לאחזקה נמוכה יצמחי  ;לגן מקייםלצת מומהצמחייה ה •

 , מתקני משחקים, שטחים מרוצפים ותאורהבגן ם מידומהמרכיבים ה •

 קיימא - גן ברשל  התחזוקלו התחשיבים להקמ •

 למשתלמים שהשתתפו בכל המפגשים תוענק תעודת השתתפות בקורס מטעם
 שירות ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות.

 



 

)ב'(,    11.1.21  תאריכי הקורס:  .'זום'ב  ערכו באופן מקווןייש  מפגשים    10   הקורס כולל  :מועדי הקורס
)ה'(,   25.2.21)ה'(,    18.2.21)ה'(,    11.2.21)ה'(,    4.2.21)ה'(,    28.1.21)ה'(,    21.1.21)ה'(,    14.1.21

שימו לב! בשבוע הראשון של הקורס ייערכו המפגשים הן ביום שני והן ביום  .  )ה'(  11.3.21,  )ה'  4.3.21
 חמישי. 

  12:30עד   08:30שעות הלימוד: 

 ₪.   525 למשתתף היא עלות הקורס
 
 

 הסלולרי.מחשב ולא בטלפון אמצעות חובה להתחבר לזום ב
 
 

 משתתפים לפחות.  20פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של 
 לנרשמים בלבד תישלח הודעה במקרה של ביטול הקורס. 

 

 לאחר משלוח הספח בלבד: -  הרישום והתשלום אופן
 הרישום לקורס ייעשה באמצעות מילוי הספח שלהלן ושליחתו למען הרשום בו. 

אסתי אדוניה  אצל    , לאחר משלוח הספח יש לשלם באמצעות כרטיס אשראי במחלקה לכספים בשה"מ 
 estiad@moag.gov.il;  03-9485342  טל': 

 
שעות  24החזר כספי יינתן על ביטול השתתפות שייעשה עד : נוהל ביטול ההשתתפות 

 . estiad@moag.gov.il:לאסתיבלבד   ממועד הפתיחה בהודעת דוא"ל
 

 לקבלת מידע ופרטים נוספים: 
 050-6241102, שה"מ, טל' נייד:  ת מקצועי   ת רכז   רונזה אמארה 

 ; 03-9485473משרד: ; 050-6249266טל' נייד:    , רכזת הדרכה, שה"מ   מירב חג'בי, 

 meiravh@moag.gov.ilדוא"ל:  

 
 
 
 
 

 

 ------------------------------------------- הרשמהספח ------------------------------------------------
 שה"מ, המחלקה לכספים   לכבוד:
 5025001, בית דגן 28ת"ד              
 estiad@moag.gov.ilל: "דוא ;03-9485881 :פקס             

 '. זוםב' שיתקיים   קיימא"- מקוון "גינון ברברצוני להירשם לקורס 
 .03-9485342: 'אבצע באמצעות כרטיס אשראי אצל אסתי אדוניה, טל₪    525את התשלום בסך

 

  ______________________________ פקס:      ____________________________ שם:  

  __________________________ טלפון נייד:     __________________________ טלפון:  

  _________________________ דואר אלקטרוני:     _______________________ כתובת: 

 אני מאשר/ת שקראתי את התנאים שלעיל ומסכים/ה להם. 

        ________________________ חתימה:     _______________________ תאריך: 
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