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תמונת שער: שידרוג גינה ברמת אפעל הותיקה
צילום השער: דורון אמבר

מדורים

44 לחלום בירוק 
בריכת שחייה בגינה

ערן לוינסון

46 חיים במרפסת 
נמרוד עורף

48 כלי גינון 
מדור מיכון 

טל גלשר

52 הצמח בגני 
פיטוספורום מועין

סימה קגן

54 פיקוס התאנה 
צביקי פילו

56 עץ הדעת 
58 לזכרו של דוד ע׳ גלעד 

זה הזמן
המדריך לטיפול ולטיפוח גן הנוי

בחודשים ספטמבר-אוקטובר

36 טיפול בגינה לקראת הסתיו 
חנוך קרליבך

38 צמחי בצל ופקעת 
פיני שניר

40 גינת ירק סתווית 
אורי וייס

6 שער כניסה  
בוגרי מגמות עיצוב | תערוכת פרחים בהונג קונג 

קיר ירוק | קטלוג צמחים חדש

כתבות

8 הנשכחים והדחויים 
נורית חרמון

14 בתי גידול ייחודיים לעצים 
אלי בקר

16 צמחים ותיקים בגינה מודרנית 
נורית לוי ומורן גבעון

22 לא רק צבעונים 
מיכל נהרי

28 אל ראש ההר 
רונית זקס

גן ונוף
המגזין הישראלי לגינון

תיקון טעות
חדקונית  על  הקודם  בגיליון  שהופיעה  בכתבה 
נפלה  האדומה״(  בפולשת  )״המלחמה  הדקל 
טעות סופר במספר החזרות לטיפול מנע בעצי 
דקל קנרי בהגמעת קודקוד  - את הטיפול צריך 

לתת  4 פעמיים בשנה ולא כפי שנכתב.
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