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יולי-אוגוסט 2019, גליון ד׳

תמונת שער: שביל לצד הנוף ברמת הנדיב. דוגמה של ספירלה 
מאבנים טבעיות המוטבעות באספלט, מתחברת אל ספסל עץ מעוגל. 

צילום: ידיד לוי

מדורים

44 הגן של הגנן 
חנוך קרליבך

46 בגן של הברון 
בשביל הגנים

רונית זקס 

50 טיפ, טיפה 
מערכות דישון

עוזי בן צבי

52 מדור עיצוב 
חשיבות התכנון

ערן לוינסון

54 גינה בקומה העשירית 
להתמודד עם הקיץ

נמרוד עורף

56 הצמח בגני 
אנדננטרה פרגרינה

סימה קגן

58 עץ הדעת 

זה הזמן

המדריך לטיפול ולטיפוח גן הנוי
בחודשים יולי-אוגוסט

34 הנחיות לקראת הקיץ 
חנוך קרליבך

38 תכנון גינה אקולוגית 
אלכס צ'מודנוב

40 הדברת מזיקים ומחלות 
נעמן אהרונוביץ

6 שער כניסה  
דבר העורכת – להיתלות באילנות גבוהים;

הוקרה לעורך המקצועי; הזמנה לכנס האלנאים; 
דרך הצמח מהמשתלות לגינות   

כתבות

8 יער יש גם בעיר 
כותב הפתיח: יוסי בן שחר

16 הם כאן כדי להישאר 
ראיון עם פול בנימין מהגנים הבאהים

20 לכל צמח יש שם 
אורי ארז

24 אי ירוק בים 
רואי פרסול

28 לסגור מעגל 
תגית יברוב

הבהרות
בגיליון מרץ-אפריל של ״פפירוס״, בכתבה שעסקה במוסדות ללימוד תחום ״הנדסאי אדריכלות נוף״ 
נשמט בטעות שמה של שלוחת ״אורט״ ירושלים שגם בה מתקיימים לימודים כאלה. אנו מתנצלים 

על התקלה.
בגיליון מאי-יוני, במדור הגינון הקהילתי, פורסם כי הרשות לאיכות הסביבה בעיריית ת״א היא שעמלה 

על פיתוח פארק החורשות, בעוד שבפועל הפיתוח נעשה על ידי האגף לשיפור פני העיר.


