הרשמה לקורס בוסתנאות 2019-20
גבעת ישעיהו
שלום רב,
על מנת לקיים את הקורס בצורה הטובה ביותר ,נשמח
שתקראו את הפרטים המצורפים בעיון .בהצלחה!

הקורס הינו קורס עיוני ומעשי מקצועי .אשר בסופו תצאו עם מגוון
מיומניות חדשות לטיפול עצמאי בגינה הפרטית ובבוסתן.
מטרת הקורס היא להעביר הלאה את הידע הרב שנצבר בקרב
שתלנים ,גננים ואנשי מקצוע במשך שנים ,ואינו נגיש לציבור כיום.
הדרכת הקורס תתבצע על ידי אסף בשן – אגרונום וגוזם מומחה ,מנהל
ושתלן במשתלת "עצי מורשת" מושב שקף.

השתתפות בקורס  -הקורס מיועד ל"חובבים" בעלי גינה פרטית או
קהילתית ,אשר מעוניינים לבצע את הטיפול בגן בכוחות עצמם,
ולהתמקצע בנושאים אשר מצריכים בדרך כלל אנשי מקצוע ,כגון
גיזום ,דישון ,השקיה ,שתלנות (הרכבות ,ייחורים ,הנבטות).
שימו לב!
 כל המפגשים למעט אחד יתקיימו בגבעת ישעיהו. אנו נדאג למים וכיבוד בסיסי במהלך המפגש .הקבוצה מוגבלתל 20-משתתפים על מנת לאפשר תנאים מיטביים ללמידה.
שכר הלימוד הינו  ₪ 1,250כולל מע"מ .תנאי התשלום מפורטים בעמוד

האחרון.

לכל שאלה לגבי תוכן הקורס מוזמנים לפנות ל:
asafbashan@gmail.com
0524-218264
אסף בשן
הקורס הינו קורס לימודי מקצועי ,באורך כולל של  18שעות.

תכנית הקורס
תאריך

נושא

22.11.2019
8:0011:30

הכנת השטח

נושאי לימוד
תכונות הקרקע ,מצע מנותק ,הכנת קרקע לזריעה ושתילה,
הכנת קרקע לשתילת עץ ,תכנון בסיסי של מערכת השקיה

השלב החשוב ביותר ,בו משקיעים הכי פחות ,הוא הכנת השטח .תשתית הקרקע והמים שתהיה לצמחים
שלנו ,היא שתקבע יותר מהכול כמה קשה נעבוד על מנת לתחזק את הגן .נלמד מה יש לנו בקרקע באופן
טבעי ומה אנו צריכים להוסיף ,נבין כיצד משקים באופן נכון ,וכיצד מכינים את הקרקע לזריעה ושתילה
בעונת הסתו.

20.12.2019
8:0011:30

שתילה וגיזום

עקרונות שתילה נכונה ,צוואר השורש ,עיצוב צמח בשנים
הראשונות ,גיזומים שמותר ואסור לבצע בצמח בוגר,
עקרונות הגיזום ועבודה נכונה עם כלים ידניים.

שתילה וגיזום שאינם נכונים ,הם מהסיבות המרכזיות שגורות לצמח שנראה נהדר במשתלה ,להיות מסכן
אצלנו בגינה .נלמד מה השורש וצוואר השורש צריכים ,כיצד שותלים נכון עץ ,כיצד מעצבים צמח צעיר,
והאם מותר לגזום עץ בוגר .נעבוד עם כלים ידניים ונלמד שימוש נכון במזמרה ומסור.

17.1.2020
8:3011:30

שכפול צמחים

עקרונות הייחורים ,עקרונות ההברכה ,תרגול ייחור והברכה,
הכרת שיטות לייחור ישירות בשטח.

כאשר אנו מעוניינים לרבות צמח עם תכונות מסוימות – פרח יפה ,פרי טעים ,צורה מיוחדת ,יש לבצע זאת
בשיטות ריבוי א-מיני ,שמשמעותן שכפול על ידי ייחורים או הברכות ,ולא על ידי זריעת זרעים .במפגש מעשי
במיוחד במשתלת עצי הפרי במושב שקף ,נלמד כיצד עושים זאת נכון מא' ועד ת'.

14.2.2020
8:0011:30

הרכבה

באילו מקרים נכון לבצע הרכבה ,שיטות שונות להרכבה,
עקרונות להרכבה מוצלחת ,תרגול הרכבת כתר והרכבת
ראש.

למי מאיתנו אין צמח בגן שגדל יפה אבל לא מניב פרחים או פירות? למי מאיתנו לא נבט עץ תות או תאנה
שהביאה ציפור לגינה ,אבל לא יצאו ממנו פירות? לעיתים המצב הפוך ושתלנו עץ שנהיה גדול מדי ,מלכלך,
ויוצר בעיות .נלמד כיצד בעזרת טכניקה מדהימה שנקראת "הרכבה" אנחנו יכולים למצוא פתרונות לשלל
בעיות מסוג זה .נתרגל ובצע הרכבות בזמן אמת!

13.3.2020
8:0011:30

הגנה והזנה

באילו מקרים צריך לדשן? עקרונות הדישון הנכון.
האם יש צורך להשתמש בחומרי הדברה בגינה? מתי? כיצד?
באילו חומרים מותר? עקרונות לריסוס יעיל  ,ולעבודה חכמה
נגד מזיקים ומחלות.

כמו כל יצור חי ,גם הצמח זקוק להגנה והזנה .בעוד צמח בריא ביית הגידול הטבעי שלו מסוגל לדאוג לעצמו
לכל צרכיו ,הצמחים אצלנו בגינה צריכים עזרה מאיתנו .נתחיל ונלמד פרקטיקות לדישון אורגני ,ביולוגי וכימי,
ונבין אילו מהן מתאימות לגינה שלנו ,ומתי נשתמש בכל אחת .נמשיך למצבים בהם נרצה לנקוט פעולה
כנגד מזיקים ומחלות ,נלמד על מזיקים אופיינים לאזור ,ונכיר שיטות ביתיות מקצועיות ומוכחות להתמודד
עם יצורים אלו.

תנאי ביטול השתתפות:

-

אי הופעה לקורס או הפסקת השתתפות בו אינה מזכה בהחזר לדמי ההרשמה ,או כל
תשלום חלקי/מלא ששולם לצורך הקורס .בכל מקרה שיקול הדעת למתן הזכות לזיכוי
שמור ל"שלף מעבדה חקלאית".
ביטול ההשתתפות בקורס בהחזר מלא אפשרי עד ה.20.11.2019
שלף מעבדה חקלאית שומרת לעצמה את הזכות לבטל את קיום הקורס עד ה20.11.19
מקדמה להבטחת מקום בקורס ( )₪ 250לא תוחזר.

-

דחיית מפגש עקב מזג אוויר קיצוני תתאפשר עד כ 3-ימים לפני המפגש.
במקרה של ביטול מפגש עקב "כח עליון" וכו' ,יעשו כל הגורמים המעורבים בקורס מאמץ
עילאי להשלמת המפגש במועד אחר.
במידה ונאלצתם לבטל את הגעתכם עקב סיבה מוצדקת ועדכנתם ראש ,תינתן לכם
אפשרות להשלים את הנושא הנלמד באחד מהקורסים המקבילים שלנו באזור המרכז או
ירושלים ,ללא תוספת עלות.

-

תנאי דחיית וביטול מפגשים בקורס:
קורס המתקיים ברובו בחוץ ומשלב מלאכות רבות ומגוונות ,טומן בחובו אפשרויות לשינויים
פתאומיים .אנו נעשה מאמצים מרביים על מנת שזה לא יקרה ,ובמידה וזה יקרה אז בהתאם
לתנאים הבאים:

-

הרשמה ותשלום
כיצד נרשמים?
יש להעביר לדוידי אדלר איש הקשר שלנו בגבעת ישעיהו,
 ₪ 250מקדמה להרשמה לקורס.
לאחר המפגש הראשון ,נרשמים ע"י העברה בנקאית של –
 ,₪ 1000לטובת עודד יפה ,בנק מרכנתיל סניף 63231 ,674

את האישור על ביצוע ההעברה יש לשלוח לאסף מנהל הקורס 0524218264

ניתן לשלם מקדמה גם באמצעות כרטיס אשראי – בטלפון לרונית 0507-547959
מקומכם בקורס יובטח רק לאחר השלמת שכר הלימוד המלא.

אסף ,מנהל הקורס,

ב ,0524218264או asafbashan@gmail.com

