מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שרות ההדרכה והמקצוע
אגף ענפי שירות וסביבה חקלאית
תחום הנדסת הצומח

סדרת קורס גינון ביתי
סדרת הרצאות ייחודית ומרתקת בנושא הגינון הביתי  -דרכים לשיפור המיומנות
ולהתמקצעות בתחום  -נפתחה לאחרונה לקהל הרחב ללא עלות על ידי צוות תחום
הנדסת הצומח בשה"מ.
מדריכי שה"מ ויועצי הגינון העובדים עם צוות מדריכי הנדסת הצומח ,הרצו וירצו על
רעיונות חדשניים בתחום ויעניקו טיפים לשיפורה ולשדרוגה של הגינה הפרטית
בנושאים כמו הקמת גינה ,אחזקה וטיפול בגינה הביתית ,גידול ירקות ,תבלינים ועצי
נוי ,הגנת הצומח ,השקיה ודישון ,גינון מקיים נקי מריסוסים ומרעלים ,צמחים חסכני
מים ,טיפול במדשאה ,שילוב צמחי ארץ ישראל בגינה והיבטים של "תרבות הגינון
בישראל".

פגישה

מועד

נושא

מרצה

1

24.2.21

2

3.3.21

3

10.3.21

4

17.3.21

5

24.3.21

6

7.4.21

יום שני 7

12.4.21

8

21.4.21

סוגי ומאפייני הגינה
הביתית ,גינות
לאחזקה גבוהה
ונמוכה ,גינה
מקיימת ,גינות
מרפסת וגג
טיפים ורעיונות
לתכנון הגינה
הכנת קרקע -סוגי
קרקעות ,בדיקות
קרקע
עקרונות בניית
מערכת השקיה-
טפטוף ,המטרה,
מחשוב ,דישון
ירקות בגינה
הביתית-בחירת
שתילים ,שתילה
נכונה ,ירקות
מומלצים
תבלינים בגינה
הביתית –בחירת
שתילים ,תבלינים
מומלצים ,טיפול
שוטף
עקרונות טיפול
במדשאה-הכנת
קרקע ,בחירת הדשא,
השקיה ,מזיקים
ומחלות
עצי הדר בגינה-עצים
מומלצים ,בחירת
העצים ,מועדי
שתילה ,שתילה
נכונה ,עיצוב ואחזקה

יוסי בן שחר

רונית זקס
שאדי סרחאן
קובי בוטבול

יואל חדד

דוד סילברמן

רונן שמואלביץ

עינת גרזון

9

10

מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שרות ההדרכה והמקצוע
אגף ענפי שירות וסביבה חקלאית
תחום הנדסת הצומח
בחירה טיפול
28.4.21
ואחזקה של עצי נוי
בגינה-בחירה נכונה
של עצים ,עקרונות
שתילה ,השקיה,
עיצוב וגיזום
בחירה שתילה וטיפול
5.5.21
בפרחי עונה -בחירה
נכונה ,פרחי קיץ
וחורף ,כמויות
ומועדי השקיה,
פרחים מומלצים

רונזה אמארה

יוסי בן שחר

פגישה
11

מועד
12.5.21

נושא
הגנת הצומח בגינה,
כלים ועקרונות
לזיהוי פגעים בגינה
והדרך לטיפול בהם

מרצה
יואל חדד

12

19.5.21

13

26.5.21

14

2.6.21

15

9.6.21

16

16.6.21

17

23.6.21

תכנית שנתית
לאחזקת הגן -חלוקת
עבודה לחודשי השנה,
מתי לדשן ולהשקות,
מתי לבדוק מזיקים
שילוב צמחיה מהבר
לגינה הפרטית
עקרונות הגינה
המקיימת
בחירת צמחים
במשתלה
צמחים חסכני מים,
צופניים ומושכי
פרפרים
איך נשפיע על תרבות
הגינון בסביבה
הקרובה לנו ובכלל

רונזה אמארה

דפנה הלביץ
רונזה אמארה
יוסי בן שחר
סימה קגן
רונזה אמארה

 יתכנו שינויים בתכנית

להצטרפות לסדרת ההרצאות לחצו כאן
לצפייה בהקלטות ובמצגות הסדרה לחצו כאן
רכז מקצועי -יוסי בן שחר
רכזת הדרכה -מירב חג'בי  -מס' נייד ;0506249266 :דוא"לmeiravh@moag.gov.il :

