
  משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
 רות ההדרכה והמקצועיש

 אגף פרחים והנדסת הצומח
 תחום הנדסת הצומח

  עיון יוםהזמנה ל

 בגן הנוי ובונסאי סוקולנטים
  2019 ביוני 19, רביעי יום

 

, רביעי ביום יתקיים אשר, צמחים סוקולנטים ובונסאי בגן הנויבנושא  ליום עיון מוזמנים הנכם

 .15:00-08:30 השעות בין, בחיפה הבהאים שבגנים מליאה באולם, ט"תשע בסיוון ז"ט, 19/6/19

סיור  , וכןלשימוש נכון בקבוצת צמחים אלו בגן הנוי מעשיותהדרכות ועיוניות יכלול הרצאות יום זה 

  למטרות שונות בגן.צמחים סוקולנטים בשבהם נצפה  ,גנים הבהאיםב
 

 
 

 היום: תכנית

 קל וכיבוד התכנסות - 09:00-08:30

 :פתיחה דברי - 09:15-09:00

 מ"שה, הצומח הנדסתשחר, מנהל תחום -מר יוסי בן  

 גנים הבהאיםב גינוןה מחלקת מנהל, מיןיבנפול מר   

 רגב משתלת, רגב שמוליק - לנטיםוצמחים סוק קבוצות של - 10:00-09:15

 רגב משתלת ,רגב שמוליק - סוקלנטים של וריבוי גידול - 10:45-10:00

 הפסקה - 11:00-10:45

 משה אמרגי, משתלת בונסאי - בגן הנוי בונסאי - 12:00-11:00

 מיןיפול בנ - לנטים בגן הנויושילוב צמחים סוק - 12:30-12:00

 הפסקת צהריים - 13:00-12:30

 שתי קבוצות(חלוקה ל) םבסוקולנטישימוש על הסיור בגן הבהאי בחיפה בדגש  - 14:30-13:00

 , מדריכת הנדסת הצומחרונזה אמארה - היום סיכום - 14:45-14:30

  



 יום העיון עלות

 .)כריך ושתייה( ארוחת צהרייםו קל כיבוד כולל ,₪ 80
  

 אופן ההרשמה

 ;03-9485794 :פקסבמירב חג'בי  אלהמעוניינים להירשם מתבקשים למלא את הספח שלהלן ולשלוח אותו 

 לחץ כאן או ,MeiravH@moag.gov.il"ל: דואב

 ההרשמה לכנס מותנית בהסדרת התשלום באחת משלוש הדרכים המצוינות להלן.

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

  
 דרכי התשלום

 .03-9485342טל':  בשה"מ, באמצעות כרטיס אשראי בלבד למחלקה לכספים .1

 העיון. פתיחת יוםלמשתתף ב₪  80בסך תשלום במזומן  .2

 

 דמי ביטול

  דמי הביטול; 10%ייגבו  יום העיוןממועד ביצוע התשלום ועד שבוע מיום פתיחת 

 דמי ביטול;  20% ייגבו העיוןיום במהלך השבוע האחרון שלפני פתיחת 

 דמי ביטול. 100% - העיוןביום 
 

 משתתפים בלבד. עדיפות תינתן למשלמים מראש. 80-ל מוגבל המקומות מספר
 

 פרטים נוספים: לקבלת מידע ו
 ronza.amara@gmail.comדוא"ל:  ;6241102-050: נייד' טל"מ, שה, מדריכה מחוזיתות מקצועי תרכז רונזה אמארה,

 meiravh@moag.gov.ilדוא"ל:  ;4739485-03: משרד ;4104139-050טל' נייד:  ,רכזת הדרכה, שה"מ 'בי,חג מירב

 
 

 
 

  ------------------------------------------03-9485794פקס:  -הרשמה  ספח-----------------------------
 :לכבוד
 הצומח הנדסת תחום

 ."ובונסאי בגן הנוי סוקולנטים"העיון  ליום להירשם ברצוני

 :)הקף( הבא באופן ביצעתי ₪ 80 בסך התשלום את

 .03-9485342: לכספים למחלקה אשראי כרטיס באמצעות .1

 עיון.ה יוםפתיחת ב במזומן שלםא  .2
 

 : __________________________פקס  : _________________________________ שם
 

 : ____________________________נייד טלפון  : _________________________ טלפון
 

 : _________________________אלקטרוני דואר  _________________________כתובת
 

 .להםה /ומסכים שלעיל התנאים את שקראתית /מאשר אני
 

 : ____________________חתימה  :_____________________ תאריך
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