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 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 
 

 מינהל המחקר החקלאי                                               שירות ההדרכה והמקצוע                           
 חלקה לפרחים המ                                                  אגף הפרחים והנדסת הצומח                         
     תחום הנדסת הצומח                                

  

  

  

  הזמנה לכנסהזמנה לכנס

    קלום צמחי גן קלום צמחי גן שנות אשנות א  7070
  20120199  בנובמברבנובמבר  2244

  ,"קלום צמחי גן בישראלשנות א 70"לרגל השקת החוברת 
 מתכבדים להזמינכם לכנס ארצי אנו 

 , ף"תש חשווןב וכ", 24.11.2019 ,ראשון  ביום ערךייש
 .דגן בית ,חקלאיתה קריהה - כנסיםה אולםב

 

עסקו ראשוני המתיישבים בכפר ובעיר  ,המדינה וםובמיוחד מק ,ראשית ההתיישבות בארץ ישראלאז מ
באקלום צמחים כדי לייפות את אזור מגוריהם ואת השטחים הפתוחים. "אקלום צמחים הנו סם החיים 

את העשייה הגננית. שתי יחידות במשרד אפיין מובעצם  רביםגננים  מפיביטוי זה נשמע  -של הגנן" 
שירות ההדרכה והמקצוע  :באקלום צמחי גן עשורים רבים ההחקלאות ופיתוח הכפר עוסקות מז

 צמחי נוי. לומינהל המחקר החקלאי באמצעות המחלקה לפרחים ו ,באמצעות תחום הנדסת הצומח

בריכוז המידע על תהליך האקלום  ,שראל גלוןסימה קגן וי ,אנוהאחרונות עסוקים השנתיים במהלך 
שנות אקלום צמחי גן  70כתיבתה של החוברת "את . בימים אלו סיימנו בכתיבתווהמתפתחת דינה מב

  .בישראל"

על ונצדיע לכל העוסקים בנושא. נשמע הרצאות על תהליך האקלום זה נשיק את החוברת ובכנס 
 נכיר מאקלמים וגננים שהיו שותפים לתהליך. וסיפורי אקלום ל אזיןכישלונות, נההצלחות וה

 ם. הילאטרם התוודענו ששל צמחים תצוגה קטנה של צמחים מוכרים ותיערך כנס מהלך הב

 יום: הסדר 

 התכנסות וכיבוד קל  9:30 - 9:00

 ישראל גלון, מנהל אגף פרחים והנדסת הצומחאגר'  :פתיחה דברי  9:45 - 9:30

 אגר' ישראל גלון  - על אקלום צמחים בחלקות אקלום וגננים מתנדבים  10:15 - 9:45

 אגר' סימה קגן  - מעולמה של מאקלמת וחובבת צמחים  10:45 - 10:15

 פאנל מאקלמים וגננים על חווית האקלום, קשיים, הפתעות ו.....  12:15 -10:45

אורי , משתלת שתילי הר - שראלי, גל י משתלת הוכברג - מנחה: ישראל גלון, משתתפים: הוכברג עומר

גיל  ,מי עמי -, היידן יצחק ניר עוז  -פאוקר , רן משתלת יראון -, אמנון באומרן משתלת בוטניקה -ארז 

 פתח תקוה )לשעבר "משתלת צמד"( -דרורי , ישראל רביבים -רביב 



 

 

 הפסקת צהריים ותצוגת צמחים  12:45 - 12:15

 אור -בהשתתפות אגר' יצחק הל חלוקתה למשתתפיםטקס השקת החוברת ו 13:15 - 12:45

 אדריכל הנוף דוד ערן -תהליך האקלום מזווית של אדריכל נוף   13:35 -13:15

 אגר' דני אלמליח    -עבר הווה ועתיד  –חוות הנוי בראי האקלום  14:00 - 13:35

 ד"ר אורי פרגמן  - רםבגבעת בגן הבוטני צמחים על אקלום   14:30 - 14:00

 

 

 ההשתתפות בכנס הינה ללא עלות כספית, אך נדרשת הרשמה מראש
 להרשמה ליום העיון   לכן הקדימו הרשמתכם: , מוגבל מספר המקומות

 

 לקבלת מידע ופרטים נוספים:

 isgalon@shaham.moag.gov.ilא"ל: דו ; 050-6241556טל' נייד:  ;שה"מ , רכז מקצועי,ישראל גלון

 ;050-6220642טל' נייד:  ;, רכזת מקצועית, מינהל המחקר החקלאיסימה קגן
 simak@volcani.agri.gov.ilדוא"ל: 
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