עיצוב צמחייה בנוף >> קורס ההמשך מחזירים את הצמחייה לקדמת הבמה
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5.2.19
נוף ,סביבה ,קהילה

נושא

שעה

מרצה

08:00

איסוף ברכבת בנימינה

08:15-08:45

התכנסות והרשמה  +קפה

08:45-09:15

ליאת הדר  -רמת הנדיב
איזי בלנק  -איגוד אדריכלי הנוף

ברכות

2.4.19
הדרך מהתוכנית אל הגן עוברת במשתלה
סיור במשתלות עצים

שעה

מרצה

7:30

יציאה מרמת הנדיב

09:30-10:00

התכנסות וקפה במשתלת אילן במושב נווה מבטח

10:00-11:30

איתי אילן

11:30-12:15

נסיעה מנווה מבטח למשתלת הוכברג בביצרון

גיא ניזרי וליאת הדר

היכרות עם משתתפי וצוות הקורס

09:15-09:45

הוגו יאן טראגו

"מעבר לגנים" – קיימות ,סביבה וקהילה ברמת הנדיב וסביבתה הקרובה

09:45-10:30

אביב אבישר

הטמעת עקרונות אקולוגיים בתכנון צמחייה :מסקאלה מרחבית לתכנון
מפורט

13:15-14:00

10:30-11:15

גליה חנוך רועה

על טבע עירוני ,תכנון צמחייה וגינות קהילתיות בעיר

14:00-14:45

דרור ניסן

תכנון בתי גידול לחים כמערכות אקולוגיות בנות קיימא

14:45-15:30

דפנה הלביץ

11:15-12:00

ליאב שלם

12:00-12:45

הפסקת צהריים

12:45-15:30
שתי קבוצות
מתחלפות

רחלי שוורץ-צחור וליאת הדר

"צמחים ,פרפרים ועיזים" – סיור בגינת כף הרגל ובפארק הטבע.

אורית כשר

"הגינה המאפשרת"  -תכנון מרחבים נגישים לאוכלוסיות מיוחדות.
הרצאה  +סדנה

15:30
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יציאה לבנימינה

26.2.19
שיח צמרות עם שורשים

שעה

מרצה

08:00

נושא

איסוף ברכבת בנימינה

08:15-08:45

התכנסות וקפה

08:45-10:30

Werner Hendrix, TreeBUILDERS,
The Netherlands

Hate love affair between trees and pavement
A review of world leading urban treeplanting systems

10:30-11:15

ענבר אשכנזי

בתי גידול לעצים – מצוי מול רצוי בישראל

11:15-12:00

שי כץ

שימור והתייחסות לעצים בתהליכי תכנון ופיתוח

12:00-12:45

הפסקת צהריים

12:45-13:15

ליאור הרשקוביץ’  -אוצר הגן ,רמת
הנדיב

ללמוד מהעבר  -לתעד לעתיד :ניהול בסיס המידע על צמחייה ברמת
הנדיב

13:15-15:30

גיא ניזרי  -מומחה ויועץ GIS

ניהול בסיס מידע על צמחייה בתכנון  -סדנה פעילה בכיתות.
נא להביא מחשבים ניידים לפחות  1לכל זוג

15:30

יציאה לבנימינה
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7:00

19.3.19
נופים מקומיים ,מקומות להשראה
סיור בשפלת יהודה
יציאה מרמת הנדיב

נושא

הצגת המשתלה ,יחסי משתלה-מתכננים-קבלנים
סיור בדגש על גידול עצים ,בחירת זנים וחומרי ריבוי לקבלת התאמה מירבית לרצוי

12:15-12:45

עידית הוכברג

הצגת המשתלה ,תחומי התמחות ,זנים חדשים ומוצרים חדשים

12:45-13:15

עידית הוכברג

סיור בחלקת הדגמה

ארוחת צהריים
רצוי מול מצוי :תקן לגידול ואספקת עצים
מכרזים רב שנתיים לגידול ואספקת עצים.
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08:00

30.4.19
גלובליזציה ,שינויי אקלים ,עיור מואץ
שמירה על ערכי טבע בתהליכי תכנון
איסוף ברכבת בנימינה

08:15-08:45

התכנסות וקפה

08:45-09:45

דניאל נווה

מבט אנתרופולוגי על תפיסת הסביבה ומקומנו בה:
הרלוונטיות של חברות ציידים-לקטים לחיים במאה ה 21-ולעולם התכנון הנופי

09:30-10:30

אורי פרגמן ספיר

גנים בוטניים ותפקידם במאה ה 21-

10:30-11:30

עודד כהן

דילמות בממשק צמחים פולשים בשטחים הפתוחים ,במרחב הכפרי והאורבני

11:30-11:45

הפסקת קפה

11:45-12:30

ליאת הדר וניבה אבירם

אזורי חיץ כיערות קהילתיים:
חוליה מקשרת בין האדם לסביבתו עקרונות ומקרה הבוחן של יער “אלות עדה”

רן קליק

שינויים במרקם האורבני העתידי והשפעותיו על התשתיות הירוקות בעיר:
סוגיות של ציפוף ,הצללה ומסדרונות רוח.

12:30-13:15
13:15-14:00

הפסקת צהריים

14:00-15:30

סיור רגלי בפארק הטבע של רמת הנדיב ,ממרכז המבקרים לאזור החיץ
בדגש היכרות עם צמחי בר ושילובם בגינון ,הגנה משריפות ,מינים פולשים ועוד.
ליאת הדר ,אלברט קמינר ודפנה הלביץ

15:30

יציאה לבנימינה
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14.5.19
הדרך מהתכנית אל הגן עוברת במשתלה
תכנון צומח באקלים הים תיכוני

7:30

08:15

יציאה מרמת הנדיב
איסוף ברכבת בית יהושע ונסיעה למשתלת יער במושב משמרת

08:45-09:15

התכנסות וקפה

09:15-09:30

הצגת המשתלה והאורחים  -דני שדמי

09:30-10:15

מרצה אורח-אד' נוף
מאיטליהGiuseppe :
Provasi

מסטרוקטורה להרמוניה  -מסע בצפון הים התיכון (באנגלית)

צוות משתלת בוטניקה

שילוב צמחים ממשפחת הדגניים ,צמחים בעלי עלים סרגליים וגיאופיטים בגן ,כולל
תצוגה
ארבעה יצאו לדרך :מזמין הפרויקט ,מפקח ,מתכנן וקבלן ...מי מביניהם הכי תורם?
תפקיד המשתלה בקידום מגוון הצמחים למתכנן ,איכות הצמח והתאמה לתנאי
המקום  +תצוגת צמחים

09:00-11:00
חלוקה לשתי קבוצות

סיור ב”גן של עתי” בקיבוץ נתיב הל”ה /
נסיעה לשריגים למפגש עם שי זכאי  -אמנית רב תחומית  -חיבור לנוף הפנימי בשיטת ״נוכנות״.

11:00-12:00

ביקור בכפר האקולוגי "ורטיגו" בנתיב הל”ה /
היכרות עם הכפר וארוחת צהרים מתוצרת מקומית

10:15-11:00

12:00-14:00
הקבוצות מתחלפות

נסיעה לשריגים למפגש עם שי זכאי  -אמנית רב תחומית  -חיבור לנוף הפנימי בשיטת ״נוכנות״ /
סיור ב”גן של עתי” בקיבוץ נתיב הל”ה

11:00-11:45

דוד ערן

14:00-16:00

גן לאומי בית גוברין  -תכנון נופי באתר ארכיאולוגי ,שיקום ושימור נופים קדומים
הסיור בהדרכת אדר’ הנוף ענת שדה

11:45-12:30

דני שדמי

16:00

חזרה צפונה

12:30-13:15

ארוחת צהריים מתוצרת מקומית “ -חנן הגבן”
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11.6.19
התכנית ליום זה תעודכן בהמשך

Growing lawn gardens after Paris 2015

13:15-14:00

Giuseppe Serenelli
אגרונום והבעלים של
חברת Herbatech

14:00-14:45

דיון פתוח עם צוות המשתלה והאורחים ,בהנחיית דני שדמי (באנגלית)

14:45

יציאה לרכבת בית יהושע

הסעות וכיבוד  //צוות היגוי :ענת קאופמן ,דפנה הלביץ וליאת הדר
שמורה הזכות לשינויים בתכנית  //המחיר כולל 1
פרטים נוספים במיילInbal@ramathanadiv.org.il :

w w w.ramathanadiv.org.il

האיגוד הישראלי
של אדריכלי הנוף

