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כבר מאות שנים הוורד "מוכתר" כמלך הגן בארצות רבות בעולם. בארץ גדלים זנים רבים של 
שנתיים, הטיפול וההשקעה בוורד מניבים תוצאות -ורדים. בהשוואה למיני צמחים עשבוניים רב

, עונת פריחה ממושכת, טובות יותר באופן יחסי: שפע פריחה, מגוון צורות צימוח וגבהים שונים
  צבעי פריחה מגוונים, צבעי שלכת ופירות קישוטיים.

בשנים האחרונות הצטמצם השימוש בוורד בגן הנוי, לאחר שיצאו לו מוניטין, שלא בצדק, של 
גבוהה. דימוי זה נובע בעיקר מחוסר ידע, שלו מים הצמח "מפונק", קשה לאחזקה וצריכת 

נה. חלק מתדמיתו של הוורד כצמח "מפונק" נובעת מכך נכו תילבמתכנון לקוי ומאחזקה 
שלעתים נשתלו בגינון הציבורי זני ורדים שאינם מתאימים, ולכן כשלו. למעשה, הוורד נוח 
לגידול. שתילת זני ורדים שהוכיחו עצמם בגינון הציבורי ושילובם בתכנון נכון בגן, לעתים לצד 

 קות. מיני שיחים אחרים, יניבו תוצאות נאות ומספ

 ,לעודד שתילת ורדים בגן ,טיפול בוורדיםבנושא הידע מקצועי  הקנותלמטרת קורס זה היא 
לכוון את המתכנן, הגנן והחובב בבחירת זן הוורד המתאים מתוך המבחר העשיר הקיים בארץ, 

 לוורדים בגן.  נכונותוכמובן לתכנן שתילה ותחזוקה 
 

וכל גננים נוי, אדריכלי נוף, הנדסאי נוף, רכזי מחלקות גנים, של  םועובדי םמנהלי קהל היעד:

 .וורדיםההידע בתחום  את המעוניינים להרחיב

 

 מועדי הקורס ומיקומו

. כל מפגש יתקיים במקום 16:00-08:30השעות  בין שנימפגשים אחת לשבוע בימי  5לל וכרס הקו

 ;בית לחם הגלילית ,משתלת קרן צור - 16/4/18 ;עיריית כרמיאל - 9/4/18: אחר בארץ, כלהלן

  .חיפה ,גנים הבהאיםה - 7/5/18 ;ירושלים ,גן וואהל לוורדים - 30/4/18 ;קיבוץ לביא - 23/4/18
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 הקורס לותע

 ₪.1000 הוא 26/3/18מחיר הקורס לנרשמים עד לתאריך 

  ש"ח. 1,100 תהיה העלות בגין רישום מאוחר 27/3/18מתאריך 

 . כיבוד קלו צהרייםהתשלום כולל ארוחות 

 משתתפים לפחות. 20פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של 

 לנרשמים בלבד תישלח הודעה במקרה של ביטול הקורס.

 למסיימי הקורס תוענק תעודת השתתפות מטעם משרד החקלאות.

 
אופן ההרשמה 

 .03-9485881המעוניינים להירשם לקורס מתבקשים למלא את הספח שלהלן ולשלוח אותו לפקס 

 משלוח הספח ללא ציון אמצעי התשלום אינו מהווה אסמכתא לרישום. 

 דמי ההשתתפות ישולמו כלהלן:

 .03-9485342טל':  , אסתי אדוניה,באמצעות כרטיס אשראי בלבד למחלקה לכספים .1

 יוסי יוסף, טל':עם תיאום במשלוח המחאה במזומן בדואר רשום או כל אמצעי תשלום אחר  .2

 03-9485330 . 

 חשוב!

 הסכום לתשלום ייקבע על פי יום משלוח ההמחאה בדואר רשום. -למשלמים בהמחאה 

 ייקבע הסכום לתשלום על פי יום קבלת ההתחייבות במשרדנו. -למשלמים בהתחייבות 

 

 מסכום התשלום; 10%דמי הביטול ממועד ביצוע התשלום ועד שבוע מיום פתיחת הקורס הנם 

 דמי ביטול;  20%במהלך השבוע האחרון שלפני פתיחת הקורס ייגבו 

 דמי ביטול. 100% -ומיום פתיחת הקורס ואילך 

 
 הקורס: מרכזת

 050-6241102טל' נייד:  מדריכה מחוזית, ,רונזה אמארה

  -------------------------------------- ספח הרשמה --------------------------------- 

 לכבוד: המחלקה לכספים 

 5025001דגן, -, בית28ת"ד  

 03-9485881פקס 

 ."גן הנויהכרה וטיפול בוורדים בלקורס "ברצוני להירשם 

 :)הקף( )הקף( ביצעתי באופן הבא 1100₪\1000בסך את התשלום 

 .[אסתי] 03-9485342באמצעות כרטיס אשראי למחלקה לכספים  .1

 יוסי יוסף,עם תיאום באחר  תשלוםמשלוח המחאה במזומן בדואר רשום או כל אמצעי  .2

 . 03-9485330 טל':          

  _________________________ פקס:    ______________________________ שם: 

  _____________________ טלפון נייד:    ____________________________ טלפון: 

  ____________________ דואר אלקטרוני:    _________________________ כתובת:

 

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

 

  __________________________ חתימה:    _________________________ תאריך:
 


