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ממרבית העוסקים בענף הגינון בארץ, גננים, שתלנים, מפקחים, יועצי גינון אחת אנו שומעים  לא

 נמוכה בכמה רמות מהגינון באירופה. לאישרב הגינון רמת כי ואדריכלי נוף,

משימה חשובה  ,"הגינון תרבותאת " שפר ולשדרגלבשה"מ שם לו למטרה הנדסת הצומח  תחום

 .הרחוק תידבערק  יפר תישאשלכל הדעות, 

בכוונתנו לערוך סדרת ימי עיון שתכלול נושאים שונים ומגוונים מתחום  זה יעדלמען מימושו של 

פונים לבעלי המשתלות בבקשה להירתם ולסייע בהעלאת המודעות  אנובהזדמנות זו  הגינון.

צעד שעשינו  הרי -קהל הלקוחות  בקרבו במשתלותתהודה גם  יקבלושאם  לנושאים שיידונו, כך

 .בארץ" הגינון תרבות" שיפורנוסף ל

 

 , כ"ג בסיוון תשע"ט,26.6.19 -יום העיון משתלות יתקיים ביום רביעי 
 קריה החקלאית בבית דגן.באולם כנסים, ה

 
 :היום סדר

 קל וכיבוד התכנסות - 09:00-08:30

 בשה"מ הצומח הנדסת תחום והצגת היכרות - 09:30-09:00

 כגן סימה' אגר - נמצאים במשתלות ואינם שאקלמתי צמחים - 10:30-09:30

  בי-ביוארנון אלוש מחברת  - במשתלות אקולוגית הדברה - 11:15-10:30

 הפסקה - 11:30-11:15

 ן טובי, מומחה לשיווק ויצירת מותגיםולירא - שיווק ככלי לצמיחה עסקית - 13:00-11:30

 ארוחת צהריים - 13:30-13:00

 על אנגלרי - ?ולאן אפשר להגיע תחילהאיפה ל -ווק דיגיטלי למשתלות שי - 15:00-13:30

 
 ההשתלמות עלות

 .ארוחת צהרייםו קל כיבוד כולל ,₪ 80היא  המפגשעלות 

  



 אופן ההרשמה

 מירב חג'בי,  אלהמעוניינים להירשם מתבקשים למלא את הספח שלהלן ולשלוח אותו 

 לחץ כאן או ,MeiravH@moag.gov.il"ל: דוא ;9485794-03 :פקס

 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':  -לכספים  באמצעות כרטיס אשראי בלבד למחלקה .1

 משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או כל אמצעי תשלום אחר, בתיאום עם יוסי יוסף,  .2

 .03-9485330טל':           

 .הפתיחהביום  -למשתתף ₪  80 -תשלום במזומן  .3

 מועד. מבעוד להירשם מוגבל! אנא, הקפידו המקומות מספר

 

 מי ביטולד

 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 
 

 פרטים נוספים: לקבלת מידע ו

 050-6241615: נייד' טל"מ, שה, תמקצועי תרכז, דליה ענו

 ;03-9485473: משרד ;050-4104139טל' נייד:  ,רכזת הדרכה, שה"מ 'בי,חג מירב

 meiravh@moag.gov.ilדוא"ל:  

 

   - - - - - - - -- - - - ---- - - -03-9485887פקס: להעברה ב -הרשמה  ספח - ----- ----- - - - - - - - - - 
 הצומח הנדסת תחום לכבוד

 משתלות.בנושא ליום העיון  להירשם ברצוני

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

 .03-9485342)אסתי(:  לכספים למחלקה אשראי כרטיס באמצעות .1

 .03-9485330משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או אמצעי תשלום אחר בתיאום עם יוסי יוסף:  .2

 עיון.ה יוםפתיחת ב במזומן תשלום  .3

 

 __________________________: פקס  : _________________________________ שם

 

 : ____________________________נייד טלפון  : _________________________ טלפון

 

 : _________________________אלקטרוני דואר  _________________________כתובת

 

 .להםה /ומסכים שלעיל התנאים את שקראתית /מאשר אני

 : ____________________חתימה  :_____________________ תאריך
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