
 
 

 כנס מחקרים וחידושים בגן הנוי 
 דגן בית, 2019 ספטמברב 23

 חידושים בבמחקרים ו שיעסוקהננו מתכבדים להזמינכם לכנס ארצי 
  .קיימות ועצים מהיבט בגן הנוי

 דגן בית ,חקלאיתה קריהה - כהן אולםב, טתשע" אלולב "גכ, 23.9.2019 ,שני ביום ערךהכנס יי

לתת ' נכוןמצאנו ל, לפיכך. אחדות יםשנ זהצעים בשטח מתב ,מחקרים שונים, תיאורטיים ויישומיים
את  שפרבמטרה ל ,סביבנוהמתרחשים  יםשינויהו יםשודיחה תא גיצהאנשי מקצוע לללחוקרים ו 'במה

סדרה  בעתיד ךורעל בכוונתנו. בתחום והמקצוענות המקצועיות אתולשמר  בארץהגינון  של תורמו ואיכות
 מחקרים בגן הנוי. בבחידושים ויתמקדו  רשא ,של כנסים שנתיים

רכזי נוי למנהלי מחלקות גנים בערים ולהכנס מיועד לחוקרים, 
מהנדסים, להנדסאי נוף, לו נוףאדריכלי לאגרונומים, לישובים, יב
 . בתחום ענייניםתל המלכלנציגי הציבור הרלוונטיים ולגננים, ל

 
 יום: הסדר 

 התכנסות וכיבוד קל - 09:00-08:30

  פרחים והנדסת הצומח ישראל גלון, מנהל אגף 'אגר - פתיחה דברי - 09:15-09:00

 העצים בנושא חידושים :ראשון מושב

 העירוני היער מיזם - אמארה רונזה' אנג - 09:30-09:15

 ישראל אילנאי עמותת - נציגי העמותה - 09:50-09:30

   שתלן של ראותו מנקודת הנוי בענף חידושים - אלון משתלת, הומהורןבאמנון  מר - 10:10-09:50

 במשתלה חדשים עצים -משתלת הוכברג  ,הוכברג עידית' גב - 10:30-10:10

  הפסקת קפה - 10:50-10:30

 הנוי בגן וחידושים מחקרים :שני מושב

 מחשבות בנושא בתי גידול לעצי נוי – בורגרחנוך ' גרא - 11:10-10:50

 קיימא-בר גן תחזוקתב כלכליתה כדאיותה - אמארה רונזה' אנג - 11:30-11:10

 מערכות השקיהבחידושים  -ץ ילובט' אלי שפאגר - 11:50-11:30

 הנוי לגן אקולוגיים מוצריםב חידושים - בי-חברת ביו ,אלוש ארנון' אגר - 12:10 -11:50

 תצוגהצפייה בוזמן חופשי ל צהרייםהפסקת  - 13:30-12:10

 חדשים וכלים פתרונות :שלישי מושב

 גינה וירטואלית  -גרין וול  חברת ,גב' מגי אבקסיס - 13:45-13:30

 ייחודיים לגגות ירוקים ולסביבה מקיימת  פתרונות - גנרוןחברת  ,בנין רוני מר - 14:00-13:45

 העיר ברחבילניהול נגר עילי  פתרונות - הדר חברת ,הדר יואב מר - 14:15-14:00

 העצים חלל לבדיקת ככלי הטומוגרף מכשיר - נזריאןומר אילן  מיארהרונן  מר - 14:30-14:15

 ככלי לבדיקת חלל העצים הרזיסטוגרףמכשיר  -' נעם ביבי אגר - 14:45-14:30

 גישה חדשנית להשקיית מדשאות בטפטוף טמון - רשף, חברת נטפים גיא' אגר - 15:00-14:45
 

  

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 שירות ההדרכה והמקצוע

 אגף הפרחים והנדסת הצומח
 תחום הנדסת הצומח



 

  
 

  .צהריים וארוחת קל כיבוד כולל, ₪ 100: הכנס עלות

 
 אופן ההרשמה

 
 מירב חג'בי,  אלס מתבקשים למלא את הספח שלהלן ולשלוח אותו כנהמעוניינים להירשם ל

 .כאן לחצו וא ,MeiravH@moag.gov.il"ל: דוא, 9485794-03: פקס
  

  

 דרכי התשלום
 .הכנס פתיחת ביום במזומןלמשתתף ₪  100תשלום 

 

 

 פרטים נוספים: לקבלת מידע ו
 Ronza.amara@gmail.com; דוא"ל: 6241102-050: נייד' טל"מ, שה ,תמקצועי תרכז, אמארה רונזה
 il.gov.meiravh@moag; דוא"ל: 9485315-03: משרד ;4104139-050, טל' נייד: מרכזת הדרכה, שה" 'בי,חג מירב

 

 - - - -  - - - - -כאן לחצובלינק  או 9485794-03פקס: ב יועבררשמה הה ספח  - - - -  - - - - -

 הנדסת הצומח, שה"מ תחום :לכבוד

 בגן הנוי. וחידושים מחקרים לכנס להירשם ברצוני

 :הבא באופן צעובי ₪ 100 בסך התשלום
 
 .הכנס פתיחת ביום במזומן שלםא
 

 : __________________________פקס  : _________________________________ שם
 

 : ______________________________________________________________ושמותיהם משתתפים מספר
 

 ____________________________: נייד טלפון  : _________________________ טלפון
 

 : _________________________אלקטרוני דואר  _________________________כתובת
 

 .להםה /ומסכים שלעיל התנאים את שקראתית /מאשר אני
 

  : _____________________חתימה  :_____________________ תאריך
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