
קורס אשנב לעולם הגינון – הכשרה לעוזר גנן בגינה ובמשתלה - שנה א'

רכזת הקורס: 
ליאורה יגר

liora.yeger70@gmail.com 

12 מפגשים בני  4 שעות אקדמיות
 סה"כ 48 שעות 

 אודות הקורס
במפגשים נלמד ונתנסה במיומנויות של עבודה 
בגינון. נכיר את כלי העבודה בגינה ונקבל כלים 

בסיסיים לתחזוקה של גינות פרטיות ועבודה 
 במשתלות.

הקורס יתקיים בגן הבוטני במכללת אורנים

נושאי הלימוד

הכנת הגינה לשתילה	 
לכל כלי יש תפקיד - הכרות עם כלי העבודה בגן	 
בתי ריבוי לצמחים )חממה, בית רשת(	 
הכרות עם סוגי ערוגות	 
הבדלים בין זריעה לשתילה בגידול ירקות 	 
שתילת צמחי תבלין 	 
איסוף זרעים	 

קהל היעד
אנשים עם יכולת עבודה פיזית

צוות המורים

צוות הגן הבוטני. ההנחיה תעשה על ידי מדריך 
המתמחה בגינון טיפולי

מועד הלימודים
יום ב', בשעות 19:00-16:00 

עלות הקורס
1,500 ש"ח כולל חומרים

מיקום ודרכי הגעה
מכללת אורנים, קרית טבעון. הסעה מרוכזת.

תעודה

המסיימים את הקורס בהצלחה יהיו זכאים לקבל 
תעודת בוגר 'קורס אשנב לעולם הגינון – הכשרה 
לעוזר גנן בגינה ובמשתלה' מטעם מכללת אורנים

מרכז מידע והרשמה
www.oranim.ac.il • 1-800-30-10-80

אורנים 
קודם כל אנשים

לימודי חוץ

קהילה | מנהיגות | השראה

המכללה האקדמית לחינוך
ק.מ.ה | אורנים  

לימודי חוץ
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 אודות הקורס
במפגשים נעמיק במיומנויות של העבודה בגינון. 
נתרגל ונתנסה בתחזוקה של  חלקות שונות בגן 

 הבוטני ובמשתלה פעילה.
הקורס יתקיים בגן הבוטני  במכללת אורנים

נושאי הלימוד

הפיכת הקרקע לפורייה, הכנת קומפוסט	 
התאמה לתנאי מחיה - צמחים שונים זקוקים 	 

לתנאים שונים ובעונות שונות
גידול ירקות )המשך(	 
שתילת פרחי עונה וצמחי תבלין	 
צמחים חברים – ליד מי הצמיחה שלי טובה יותר	 
ריבוי צמחים 	 
שימור זרעים	 
הטבע בשירות האדם – ליקוט ושימוש בצמחי 	 

מאכל, ריפוי ועוד

קהל היעד
אנשים עם יכולת עבודה פיזית

צוות המורים

צוות הגן הבוטני. ההנחיה תעשה על ידי מדריך 
המתמחה בגינון טיפולי

מועד הלימודים
יקבע בהמשך
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