
 
 

   

 2019 -תשע"ט  ,הנדסה חקלאית כנס
 מיכון וטכנולוגיה 

  לחקלאות חכמה וחדשנית
 שירות בשה"מ בשיתוף המכון להנדסה חקלאית האגף ענפי בתחום מיכון 

  וטכנולוגיה מיכון לכנסמזמינים אתכם 
 30/5/19"ט, תשעבאייר  כ"ה - חמישי ביוםיתקיים ר שא

 16:00עד  8:30השעות  בין, לציון ראשון ,החקלאית קריהה ,כהן באולם
 

 

  :היום סדר

 קל וכיבוד חמה הישתי, והרשמה התכנסות - 09:00-08:30

  :ברכותו פתיחה דברי - 09:30-09:00
 "משה מנהל, חגי שניר -
 "משה מנהל תחום מיכון וטכנולוגיה,, אינג' רוני אמיר -
 מרכז וולקני ,המכון להנדסה חקלאית, מינהל המחקר החקלאי ,אלחנתי ויקטור"ר ד -

 סמנכ"לית בכירה למינוף המו"פ החקלאי, ד"ר מיכל לוי - בישראל מתחילה המחר חקלאות - 09:45-09:30
 והחדשנות, משרד החקלאות

10:00-09:45 - Crystalegg – The World's First Embryo Monitoring System - מנכ"ל  ,אלון בלוםlivegg   

 SCR ,בר דורון - ןמציאת עגלות חולות ומעקב אחר התפתחות -תגי אוזן לעגלות  - 10:15-10:00

 ,מינון השקיה והזנת חנקן בגידולים חקלאייםמערכת תומכת החלטה בזמן אמת לקביעת  - 10:30-10:15
מידע ממקורות שונים )חיישני קרקע,  אמצעי חישה מרחוק, ממדי אקלים ומידע  עלמבוססת ה

 ישראל-במסגרת תכנית מו"פ איטליה ,פרויקט במימון רשות החדשנות - מהמגדל(
 חיפה  יברסיטתמעבדה לספקטרוסקופיה וחישה מרחוק, אונה ,אנה ברוק - 

  תיכוני בהדרים-פירות היםה מערכת תומכת החלטה לריסוס זבוב - 10:45-10:30
 מועצת הצמחים ,ענף ההדרים מנהל הדברה, גלעד גפן, - 

  הפסקה - 11:00-10:45

 ,ד"ר יעל זלצר - משלב מסועים על גבי במותהחקר עבודה, תפוקות ואיכות פרי בקטיף תפוח  - 11:15-11:00
המכון להנדסה חקלאית, מינהל המחקר  ,המחלקה להנדסת מערכות גידול, ייצור וסביבה

 מרכז וולקני ,החקלאי

     Seetree ,גיא מורגנשטרן - ניטור ברמת העץ - 11:30-11:15

 Sciroot ,אורי שני 'פרופ – מערכת חכמה להשקיה מדייקת - 11:45-11:30

מדריך מיכון וטכנולוגיה,  ,הראל גרינבלט' אינג - צילומי לווייןמיישום חקלאי של מפות צימוח  - 12:00-11:45
  שה"מ

 םיצהרי וארוחת ההפסק - 13:00-12:00

  חי-תל מכללת ,איציק אסקירה - מגמות בבתי צמיחה בארץ ובעולם - 13:15-13:00

המכון להנדסה , מאיר טייטל -סולרי גמיש ומעביר אור לחממה לשם ייעול אנרגטי כיסוי - 13:30-13:15
 מרכז וולקני ,חקלאית, מינהל המחקר החקלאי

  meshek 76,עמנואל שכטר - מהפכת החקלאות האוטונומית - 13:45-13:30

  Down Wind ,אודי הרוש  -ריסוס בעזרת רחפנים - 14:00-13:45

 מרכז וולקני
 המכון להנדסה חקלאית

 

 שירות ההדרכה והמקצוע
 שירות, תחום מיכוןענפי אגף 

 



 

 BWR ,מנהל חטיבת רחפנים ,איתי לב - ים בעולם החקלאותיאוטונומפתרונות  - 14:15-14:00

 FFRobotics ,גד קובר - רובוט במטע - 14:30-14:15

 הפסקה - 14:45-14:30

 ח אדםומפתח מכונות חוסכות כוחקלאי  ,משה מרון - אפשר גם אחרת -אסיף בטטות  - 15:00-14:45

 מרכז וולקני ,המכון להנדסה חקלאית, מינהל המחקר החקלאי ,יוסי קשתי - בקרת עשבים בקציר -  15:15-15:00

 שגי אוקשן ,אלעד שמואל - עגלה חשמלית לשינוע תוצרת חקלאית חוצה גידולים - 15:30-15:15

אשר הוכר לתמיכה על ידי משרד החקלאות במסלול  ,ח אדםוחוסך כומיכון מתקדם, חדשני  - 15:45-15:30
' אינג -)רובוט לנעיצת יחורים, מכונת חיטוי בקיטור ומכונת קיטום ועיצוב צמח( חדשיםלגידולים 

 מדריך מיכון וטכנולוגיה, שה"מ -שמשון שמאייב 

אשר הוכר לתמיכה על ידי משרד החקלאות במסלול  ,ח אדםוחוסך כומיכון מתקדם, חדשני  - 16:00-15:45
קומביין חיטה, מסוע לקטיף חסה וכרוב בלגידולים חדשים )קומביין יניקה לחוחובה, קורא חלבון 

 מדריך מיכון וטכנולוגיה, שה"מ -אינג' מיטב מאור  - בשטח פתוח(

  .ארוחת צהרייםו קל כיבוד כולל ,₪ 100: הכנס עלות
 

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

 לחץ כאן ו א ,MeiravH@moag.gov.il"ל: לדוא, 9485794-03 :פקסל
  .ההרשמה לכנס  מותנית בהסדרת התשלום באחת משלוש הדרכים המצוינות להלן

 .שימו לב, משלוח הספח ללא ציון אמצעי התשלום אינו מהווה אסמכתא לרישום
  

 דרכי התשלום
 .03-9485342אסתי אדוניה, טל':  -אשראי בלבד למחלקה לכספים . באמצעות כרטיס 1

 .03-9485330. משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או כל אמצעי תשלום אחר, בתיאום עם יוסי יוסף, טל': 2
 ביום פתיחת הכנס. -למשתתף ₪  100 -. תשלום במזומן 3

 
 דמי הביטול; 10%ממועד ביצוע התשלום ועד שבוע מיום פתיחת הכנס ייגבו  דמי ביטול:

 דמי ביטול. 100% -דמי ביטול; ביום הכנס  20% -במהלך השבוע האחרון שלפני פתיחת הכנס 
 מועד. מבעוד להירשם מוגבל! אנא, הקפידו המקומות מספר

 

 פרטים נוספים: לקבלת מידע ו
 052-4535349: נייד' טל"מ, שה, מקצועי רכז, מיטב מאוראינג' 
 meiravh@moag.gov.ilדוא"ל:  ;9485315-03: משרד ;4104139-050טל' נייד:  מ,רכזת הדרכה, שה" 'בי,חג מירב

 

    - - - - - - - -- - - - - -  - -  - - -03-9485887לפקס:   הרשמה ספח  - - - - - - - -- - - - - -- - -  - - - -
 , שה"ממיכון תחום :לכבוד

 וטכנולוגיה לחקלאות חכמה וחדשנית. מיכון לכנס להירשם ברצוני
 :הבא באופן צעוב ₪ 100 בסך התשלום

 .03-9485342)אסתי(:  לכספים למחלקה אשראי כרטיס באמצעות .1
 03-9485330: יוסף יוסי עם בתיאום, אחר תשלום אמצעי כל או רשום בדואר במזומן המחאה משלוח .2
 .הכנס פתיחת ביום במזומן שלםא. 3

 
 : __________________________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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