
 
 
 

 2019 פתש"-טתשע" -תכנית השתלמות ארצית 
 

 *2019–גינון נושאי לוח השתלמויות ב
 הנדסת הצומח תחום , ופיתוח הכפר משרד החקלאות ,שה"מ

 
 
 

 אולם מיקום נושא/משתתפים סוג פעולה יום בשבוע תאריך חודש

 כנסים בית דגן גיזום קורס א 6,13,20 ינואר

 כנסים בית דגן שתלנות קורס  ב 7,14,21,28 

 10,15,22,29 

למעט  -ג
מפגש 

ראשון ביום 
 ה'

 קורס

 הערכת סיכונים

 בית דגן

 כנסים

  ירושלים גיזום ורדים יום עיון ד 30 

 כנסים בית דגן  שתלנות קורס ב 4 פברואר

 כנסים בית דגן הערכת סיכונים קורס ג 5,12 

  מרכז גיזום ורדים יום עיון ה 7 

  בית דגן רכזי גינון קהילתי יום עיון ב 25 

 כנסים בית דגן גננות יום עיון ג 26 

גן בוטני  גיאופיטים יום עיון ה 7 מרס
 אורנים

 

 מרכז בית דגן יועצי ומפקחי גינון סיור ג 2 אפריל

מועצה אזורית  גננים מדברים יום עיון ה 11 
 גליל עליון

 

   פארק אריאל שרון סיור ד 1 מאי

   פארק אריאל שרון סיור ב 6 

 כנסים בית דגן הנדסאי נוף ןיום עיו ה 16 

 כנסים בית דגן כנס שנתי יער עירוני כנס ב 20 

 כנסים בית דגן רכזי גינון יום עיון ד 21 

 כנסים בית דגן הערכת סיכונים לרשויות קורס ג 4,11,18,25 יוני

 חיפה בית דגן סוקולנטים יום עיון ד 19 

 כנסים בית דגן משתלות יום עיון ד 26 

 סמינרים בית דגן הערכת סיכונים לרשויות קורס ג 2,9,16,23 יולי

 סמינרים בית דגן הגנת הצומח קורס ג 3,10,17,24 ספטמבר

 כהן בית דגן חידושים בענף הנוי יום עיון ב 23 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 שירות ההדרכה והמקצוע

 אגף פרחים והנדסת הצומח
 תחום הנדסת הצומח 



 אולם מיקום נושא/משתתפים סוג פעולה יום בשבוע תאריך חודש

 כנסים בית דגן הנדסאי נוף יום עיון ה 26 

 סמינרים בית דגן הגנת הצומח קורס ה 3,10 אוקטובר

 סמינרים בית דגן יועצי ומפקחי גינון יום עיון ה 24 

 כנסים בית דגן גיזום קורס ב 28 

  תל אביב רכזי גינון קהילתי יום עיון ג 29 

 כנסים בית דגן עצים צעירים קורס ד 30 

 כנסים בית דגן גיזום קורס ב 4,11,18,25 נובמבר

 כנסים בית דגן עצים צעירים קורס ד 6,13,20,27 

 כהן/כנסים בית דגן עצים בוגרים יום עיון ג 12 

 כנסים בית דגן גיזום קורס ב 2,9,16,23,30 דצמבר

 כנסים בית דגן עצים צעירים קורס ד 4,11,18 

 כהן בית דגן פורום גוזם מומחה יום עיון ג 3 

 ייתכנו שינויים בתכנית. *

 

 meiravh@moag.gov.il :ל", או בדוא03-9485473': טל רכזת הדרכה, למירב חג'בי, לבירורים ניתן לפנות

 

 

 


