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 בשיטת 'עשה זאת בעצמך' גינה אורבנית 
 בסביבה עירוניתנוי צמחי מאכל ו גידול

 ולימוד עקרונותמפגש העשרה 

 

 

 

 

 . . .  רגע של כנות

כמה פעמים יצא לכם לנסוע למשתלה, להוציא הרבה מאוד כסף, לקנות את 
כל הצמחים מתו ושוב שבועיים -שבועהצמחים הכי יפים שיש ולגלות שתוך 

 ?זרקתם את כל הכסף לפח

אות איך כל רכדי ל כיף,ושכולו צמחים מפגש אז פה זה הזמן לעשות סדר בעניין! 
בלב העיר בלי מאמץ ובלי להוציא   ירוקה ופורחתלתחזק בהצלחה גינה אחד יכול 

 . ועל הדרך גם ללמודבדגש על מיחזור וקיימות ושמירה על הסביבההרבה כסף, 
עליהם   שומריםאיך ובאדניות  פרחים וירקותלגידול  הכי חשובים העקרונותמהם 

 .)כי זה באמת אפשרי!( לאורך זמן בחיים
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 . . .   גינה ירוקה בלב העיר 

שבה צריך לשכוח את כל מה שחשבתם שאתם דקות  45בת דינאמית הרצאה 
יודעים על גידול צמחים, רק כדי ללמוד איך עושים את זה נכון פעם אחת 

 ולתמיד... 

הטריקים הירוקים שבסופו של דבר חוסכים לנו זמן, אנרגיה וכסף,  נלמד את כל 
ובאמת מאפשרים לנו לחיות בסביבה ירוקה ונעימה אפילו אם מדובר במרפסת 

 בלב העיר! 

 

 : נושאים 
 

 
 
 

  1שלב 
 תשתיות

 תשתית נכונה דגשים על בניית  
 
 ומה הכי מומלץ בישראל סוגים של גינות  3
 

 כי רוב הצמחים מתים 'מעודף' אהבה )ומים(  –ניקוז 
 

 דרכים ליצור גינה ירוקה בחינם וללא מאמץ   - גינה לעצלנים 
 

 
 
 

  2שלב 
 התאמת צמחייה

 לאדניות ולגינה? איך בוחרים צמחים בצורה נכונה 
 

 ואיך זה יכול לחסוך לנו בכסף?  להכיר את צורות הגידוללמה צריך 
 

 כל מה שצריך לדעת כדי לחיות בריא  –  גינת מאכל
 

 ואיך שותלים אותם נכון?  איך בוחרים צמחים במשתלה
 

 בימים הראשונים?  מחזקים את הצמחאיך 
 

 
 
 
 

 3שלב 
 טיפול נכון

 מתי צריך להשקות וכמה?  –  השקיה נכונה 
 

 כשאנחנו לא בבית  פתרונות השקיה 
 

 וכל כמה זמן  איך מאכילים את הצמחים –דישון והזנה 
 

 ? ואיך זה עוזר לצמחיםמה הקשר בין עדשים, ביצים קשות ובננות 
 

 ונותנים לה לעבוד לבד? מורידים מעצמנו אחריות בגינהאיך 
 

 ?  מת  משקמים עציץ נענעאיך  - החייאה לצמחים
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 . . . עם מה כל משתתף יוצא הביתה

 ידע תאורטי ומעשי בגידול צמחים בסביבה האורבנית.  •

 . הקיימים )שמש/צל/מים/דישון/טיפול שוטף(הבנה בסיסית לניהול גינה בתנאים  •

 .להכיר ביכולות שלנו ובהתאם לזה לבחור את הצמחים הנכונים  •

  מובחרות באזור.המלצה לחנויות גינון ומשתלות   •

עמודים לטיפול   46 - לגינה הביתיתדיגיטלית )במייל( חוברת הדרכה  !!!כולל •
צמחים  200דוגמאות והסברים, והמלצות ל נכון והצלחה בגינה הביתית, כולל 

 ל.הכי טובים שיש לשמש וצ

 

 ₪  1500 המפגש עלותסך הכל  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .המחירים אינם כוללים מע"מ •

המחיר מתייחס לפעילות באזור תל אביב והמרכז. על פעילות ביתר אזורי הארץ  •
 עלות נסיעה בתמחור נפרד.תתווסף 
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 קצת עלי... 

 קוראים לי נמרוד עורף והמרפסת היא למעשה הבית שלי. טוב אז לי 
 ככה זה כשקיבוצניק מהגולן מגיע לעיר הגדולה.  

צברתי ידע רב כשסיימתי בהצלחה את המסלול לאדריכלות נוף ברופין, ורכשתי ניסיון 
 מעשי עצום ממאות גינות מרפסת שהקמתי ומאז אני מדריך אחרים להצלחה. 

 .Garden-iוזה בעצם כל הסיפור של 

  -אחת המטרה שלי היא היום 
 !ולהצליחלהראות לך איך עושים את זה נכון, כי הכי כיף לעשות לבד 

 

 

 
 

 

 תודה מראש ושיהיה בכיף! 
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