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 עקרונות להצלחה בגינה הביתית 
 כלים פרקטיים לגידול צמחים 

 בשיטת 'עשה זאת בעצמך' מפגש העשרה אינטרנטי ולימוד עקרונות

 

 

 רגע של כנות...

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

 ?זרקתם את כל הכסף לפח
 

 אז פה זה הזמן לעשות סדר בעניין! מפגש שכולו צמחים וכיף, כדי לראות איך כל 
 בלב העיר בלי מאמץ ובלי להוציא  לתחזק בהצלחה גינה ירוקה ופורחתאחד יכול 

 מיחזור וקיימות ושמירה על הסביבה. ועל הדרך גם ללמוד הרבה כסף, בדגש על 
 לגידול פרחים וירקות באדניות ואיך שומרים עליהםמהם העקרונות הכי חשובים 

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

 דקות שבה צריך לשכוח את כל מה שחשבתם שאתם  60הרצאה אינטרנטית בת 
 יודעים על גידול צמחים, רק כדי ללמוד איך עושים את זה נכון פעם אחת 

 ולתמיד... 
 

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

 בלב העיר! 

 :נושאים 
 

 

 

   1 שלב

 תשתיות 

 תשתית נכונה וקרקע בריאה 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

 

 

   2 שלב

 צמחייה  התאמת

 בצורה נכונה לאדניות ולגינה?  איך בוחרים צמחים

 ?לחסוך לנו בכסףואיך זה יכול   צורות הגידוללמה צריך להכיר את  

 כל מה שצריך לדעת כדי לחיות בריא  – גינת מאכל

 ואיך שותלים אותם נכון?   בוחרים צמחים במשתלה  איך

 בימים הראשונים? איך מחזקים את הצמח

 

 

 3 שלב

 טיפול נכון

 

 

 מתי צריך להשקות וכמה? – נכונה השקיה  

 כשאנחנו לא בבית  פתרונות השקיה

 איך מאכילים את הצמחים וכל כמה זמן  –  דישון והזנה

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

 ?גינה שעובדת לבדאיך בונים 

 איך משקמים עציץ נענע מת ?   - החייאה לצמחים 
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 . . . עם מה כל משתתף יוצא  

   ידע תאורטי ומעשי בגידול צמחים בסביבה האורבנית.  •

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

 להכיר ביכולות שלנו ובהתאם לזה לבחור את הצמחים הנכונים.  •

 ומשתלות מובחרות באזור. המלצה לחנויות גינון   •

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

 הכי טובים שיש לשמש וצל. 
 
 
 

 ₪  2500סך הכל עלות המפגש 
 

 
 
 
 
 
 
 

 המחירים אינם כוללים מע"מ. •

 חשבונית. תשלום כנגד  •
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 ...וערך מוסף ניסיון 

בתקופת הקורונה הגינון תפס חלק נכבד ומשמעותי בחיינו )נבחר לתחביב השני אחרי צפייה 
בטלוויזיה ועוד הרבה לפני בישול וספורט(. משהו בטיפוח שלהם, במגע עם האדמה, בנוכחות  

 מודעים ולא מודעים.  .משפיעים עלינו בכל כך הרבה מישורים בבתים ובמשרדים הירוקה שלהם
 

ומובילים בישראל ולהרצות מול אלפי אנשים צא לי לעבוד עם ארגונים גדולים ובשנים האחרונות י
, ופשוט לדבר על אפים ומפגשי צוותים אינטימיים-מהסלון בבית, כמו גם סטארטגדולה או על במה 

ודרך   ,ם שינו לי את החיים ועוזרים לי להבין את עצמי טוב יותרצמחים. אני יודע להגיד שהצמחי
 התשוקה שלי אליהם אני מנסה להדביק את השאר בחיידק הירוק.  

 
חוויה חיבור בין המשתתפים וומייצרים  קהלי יעדמגוון רחב של מותאמים לעצמם המפגשים 

  הצלחות קטנות עם הצמחים. והעצמה דרך תחושת מסוגלות   , כמו גםוכיפיתמעשירה  לימודית
 
 

 בין לקוחותינו: 
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 קצת עלי... 

  קוראים לי נמרוד עורף , מוביל דעת קהל ואושיית רשת בזכות אוסף סרטוני הדרכה לגינה הביתית
 בשיטת "עשה זאת בעצמך", הדרכה לפתרונות גינון במרפסות בערים הגדולות. 

 
  לפופולרי מאוד בשני ם האחרונות במיוחד עבור חובבני גינון, עם מאותהתוכן שאני מייצר הפך 

 אלפי עוקבים ברשתות החברתיות וסרטוני הדרכה ביתיים שנחשפים למיליוני צפיות בארץ ובעולם. 
 

  ,אחרי שעברתי לעיר הגדולה מקיבוץ מבוא חמה בגולן, הקמתי קו ייצור מקומי בוטיקי  2014בשנת 
  רכבה של מערכות גינון מעוצבות למעקות, וככה הצלחתי להפוך מאותלבן עם פיתוח וה-כחול

  מרפסות קטנות לגינות ירוקות בישראל ולאפשר לכל אחד שחי בעיר לעצב בעצמו גינה במרפסת
 בקלות וללא מאמץ.

 
  כיום, אני מדריך אחרים להצלחה בגינה הביתית באמצעות הרצאות, קורסים וסרטוני הדרכה

 שת במטרה לאפשר לכל אחד ואחת להצליח לעשות לבד! חינמיים שפזורים בר
 

  "החלום שלי הוא שכל אחד יקח אחריות על הסביבה שבה הוא חי, כדי שיהיה פה נעים ויפה יותר.
  טוב לי, טוב - נראה לי שאם יהיה פה ירוק ופורח, נוכל לחיות בטוב אחד עם השני. בקיצור הבנתם 

 לכם, טוב לכולם!"
 

 

 ושיהיה בכיף! תודה מראש 
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