
    

העמותה  לטיפוח  תשתית לניהול 
 (580372985 )ע.ר ידע חקלאי והפצתו

 
 

8/10/2018 
  

 יישומי חקלאות מדייקת בגד"ש וירקות השתלמות 
 

 שלום, לגדולי שדה וירקות ההאגודלחברי 
 

 השתלמות בנושא, להשתתף בולכל מי שמתעניין בתחום ,להציע לחברי האגודה השמח ההנהלת האגוד
 .רקותיישומי חקלאות מדייקת בגד"ש וי

 
  .לבחינה ובחירה של יישומי חקלאות מדייקתלהעניק למשתתפים ארגז כלים היא ההשתלמות מטרת 

 
 יעסוק בנושא אחר, כמפורט בטבלה המצורפת. ימי עיון שכל אחד מהם 4ההשתלמות כוללת 

 .המומחים בתחום נוספיםמרצים שתפו ירצו במפגשים ויימי העיון  מרכזים אתה האנשים
 

 תכנית ההשתלמות :
 

תאריכים של ימי העיון  יום עיון
' השיתקיימו בימי 

 בשבוע

 מרכז מקצועי  תחום

 א
בגד"ש  GPSיישומי  17/1/19

 וירקות
 טל-שי מי

 ב
 כגן-טרין פז חישה מרחוק 31/1/19

 ג
 אביטל בכר חישה מקרוב 21/2/19

 ד
מערכות תומכות  28/2/19

 יפית כהן החלטה

 
, מכון וולקני, ראשון ינהל המחקר החקלאיכהן, מ באודיטוריום על שםההשתלמות תתקיים במכון וולקני 

 .לציון
 

 )כולל כיבוד קל(.  ₪ 600עלות ההשתלמות 
 

וענקו י  בסיום  ההשתלמות ."כל הקודם זוכה", לכן ההרשמה היא על בסיס מוגבל מספר המשתתפים
 . למשתתפים תעודות

  .)קישור בתחתית העמוד( המכונןאת טופס הרשמה  למלאמתבקשים המעוניינים 
 

או לחגי יסעור:  il.ranh@agri.gov  6220046-050:   לרן חובבלפרטים והבהרות נא לפנות 

  hagai@agri.gov.il 6220089-050 
 
 

 הועדה המארגנת : 
  החקלאי נהל המחקרימ -דר' רן חובב 

  החקלאי נהל המחקרימ -דר' חגי יסעור 

  החקלאי נהל המחקרימ -דר' רואי בן דוד 

  דרום המגדלי  -מר אריה בוסק 
 
 ברכה,ב

 נתהמארג ההועד
 

  

 קישור לטופס הרשמה
https://goo.gl/forms/e4H1wty4yvq650t83  

 אמצעי תשלום:
: אפשרות זאת בתהליך ומידע ישלח תשלום אינטרנטי

 בהקדם לנרשמים אונליין.
, 1.1.2019 -רעון בילפ ₪ 600ע"ס   : צ'קתשלום בצ'ק

 מידע על פרטי המשלוח ישלח לנרשמים אונליין. 

 

mailto:hagai@agri.gov.il
https://goo.gl/forms/e4H1wty4yvq650t83
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 מפגשים ראשונים תוכנית מפורטת

 בגידולי שדה וירקות GPSיישומי  - 17/1/2019

 התכנסות
 המרכז למיפוי ישראלעומר בר /  - GNSSמבוא ל: 08:30-09:30
 יואב קולרמוד / קו מדידה -מדידות חקלאיות  :09:30-10:15
דר' שחר ברנע / סימפלקס  -בצילומי אויר ורחפן  GPSמשמעויות דיוק  :10:15-10:45

 פתרונות מיפוי
 קפההפסקת  :10:45-11:00
 ערן גבאי )טוצי( / גד"ש הזורע - GPSעיבודים מונחי  :11:00-11:20
 אילן לדל / גד"ש עין חרוד איחוד - GPSציור שדה באמצעות  :11:20-11:40
 טל / מן השקיה-שי מי -מפות יבול: כיול, וסינון שגיאות  :11:40-12:00
 ארוחת צהריים :12:00-13:00
 רונן ורדי - Trimbleהיצע  :12:45-13:00
 אייל חרוזי - John Deereהיצע  :13:00-13:15
 בני דודלסון - Ag leaderהיצע  :13:15-13:30
 אורי פאר - Topconהיצע  :13:30-13:45
גד"ש  -בגד"ש וירקות: גלי טל  GPSלקחים ואתגרים בנושא יישומי  -דיון  :13:45-14:15

 גד"ש בית גוברין, ניר גד"ש עין חרוד מאוחד -הרי מגידו, דוד קצב 
 

 חישה מרחוק -  31/1/2019

 התכנסות

מנהל  ,אלחנתי ויקטור -של חקלאות מדייקת בגד"ש אפשרויות טכנולוגיות :09:00-09:45
 המחקר החקלאי, מכון וולקני

, מנהל טרין פז כגן -חקלאות מדייקת שימוש בחישה מרחוק לניטור חקלאי :09:45-10:15
 המחקר החקלאי, מכון וולקני

 ,עופר רוזנשטיין -הערכת צריכת המים של גד"ש באמצעות חישה מרחוק  :10:15-10:45
 מנהל המחקר החקלאי, מכון וולקני

 : הפסקת קפה10:45-11:00
 ,איתמר לנסקי מנהל המחקר החקלאי, מרכז מחקר גילת;  ,דוד בונפיל :11:00-11:20

 בר אילן.  תניברסיטוא
, מנהל המחקר יפתח קלפ -חישה מרחוקהוי מחלות בכותנה בעזרת יז :11:20-11:50

 וולקני  החקלאי, מכון 
12:10-11:50: Google Earth Engine הראל גילברט, -ח מפות צימוח בחינםהצגת כלי לניתו 

 שה"מ
 : ארוחת צהריים 12:10-13:00
פיתוח מערכת אינטגרטיבית לייעול השימוש בדשנים בגידולי שדה בעזרת  :13:00-13:30

 מכללת תל חי ,איגי ליטאור - חקלאות מדייקת
מנהל  , טרין פז כגן -חישה מרחוק היפרספקטראלית להערכת טיב קרקע :13:30-14:00

 המחקר החקלאי, מכון וולקני
  

 פנל חברות חקלאות מדייקת
 טאוברג חברת תמהישראל : 14:00-14:20
 TARANISגלית שרעבני  :14:20-14:40
 בנצי בן ציון אגריקם: 14:40-15:00
לקחים ואתגרים ביישומי חישה מרחוק והנגשתם לחקלאי בגד"ש  -: דיון 15:00-15:30

 וירקות.


