
 
 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 שירות ההדרכה והמקצוע
 אגף פרחים והנדסת הצומח

  הנדסת הצומח תחום

 

 לגנניםהשני עיון היום 
 שיווק ומיתוג הענףבדגש על 

 , בית דגן2019בספטמבר  9
 

אמצעות ב בישראל"תרבות הגינון"  פועל לקידוםתחום הנדסת הצומח במשרד החקלאות 
  כנסים וקורסים מקצועיים. ועריכת כתיבת הנחיות וחוברות ל הכולפיתוח מקצועי, 

שהוא תרבות הוהגינון המקצועית של ענף  הרמהת אהעלבחשוב והמרכזי ה גורםעם זאת, ה
 המקצוע והגננים. אנשי מביא עמו, הוא 

במגוון נושאים לגננים ולכל העוסקים  ימי העשרה 2019/20למען קידום עניין זה נערוך בשנת 
 .בתחום

המשתתפים שייקחו חלק בכל המפגשים הללו יזכו לתעודת השתתפות מטעם תחום הנדסת 
 הצומח, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

 
 
 

 
 , ט' באלול תשע"ט, 9.9.19יתקיים בתאריך עיון השני לשנת היום 

 מקצוע נושאים הקשורים לביעסוק ו בקריה החקלאית בבית דגן
 .הענףשיווק ומיתוג בתחום  כןו

 
 יום:הסדר 

 התכנסות וכיבוד קל 09:00-08:30

 יוסי בן שחראגר'  - עקרונות השקיה בגן הנוי 10:00-09:00

 'נעמן הגנן' ,אהרונוביץנעמן  - הגנת הצומח 11:00-10:00

 הפסקה  11:15-11:00

 שיווק דיגיטלי לקידום העסק 12:45-11:15

 יועצת אסטרטגיה, חדשנות ודיגיטל ,יעל אנגלרגב'  

 ור ניסןאגר' דר - טיפול ואחזקה של עצי נוי 14:00-13:00

 יםיארוחת צהר 14:30-14:00

 צוות המדריכים - הדגמה של גיזום עצי נוי 15:30-14:30

 ,נשמח לראותכם
 צוות תחום הנדסת הצומח

 

 !את ענף הגינון בישראל יונשפר יחד הבה



 

 העיוןיום  עלות

 .ארוחת צהרייםו קל כיבוד כולל ,₪ 80היא  יום העיון עלות 

 
 אופן ההרשמה

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

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

   
 דרכי התשלום

 .יוםהת פתיחמועד ב ישולםלמשתתף ₪  80 בסךתשלום במזומן 

 מועד. מבעוד להירשם מוגבל! אנא, הקפידו מספר המקומות

 
 פרטים נוספים: לקבלת מידע ו

 050-6241607: נייד' טל, "משה, יוסי בן שחר, מנהל תחום הנדסת הצומח

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

 meiravh@moag.gov.ilדוא"ל:  

 

 

  --------------לחצו כאן או בלינק  :9485794-03 בפקס יועבר ההרשמה ספח --------------

 הצומח הנדסת תחום לכבוד

 .לגנניםליום העיון  להירשם ברצוני

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

 תשלום במזומן בפתיחת יום העיון 
 : __________________________פקס  : _________________________________ שם

 
 : ____________________________נייד טלפון  : _________________________ טלפון

 
 : _________________________אלקטרוני דואר  _________________________כתובת

 
 .להםה /ומסכים שלעיל התנאים את שקראתית /מאשר אני

 : ____________________חתימה  :_____________________ תאריך

 

mailto:MeiravH@moag.gov.il
https://survey.gov.il/he/ganan_rishum
https://survey.gov.il/he/ganan_rishum
mailto:meiravh@moag.gov.il
https://survey.gov.il/he/ganan_rishum
https://survey.gov.il/he/ganan_rishum

