
 

    
 

 
 
 
 

 מקוון יום עיוןהזמנה ל

 הגנת הצומח בגן הנוי
 

 מתכבד להזמינךותחום הנדסת הצומח תחום הנדסת הצומח 
 ,הגנת הצומח בגן הנויבנושא ליום עיון מקוון  
 .24/03/2021 ,א"פתש בניסן י"א, רביעיביום אי"ה  שיתקיים

 
בא אשר עניין  ;יםוכלכלי ים, נפשיים, בריאותייםאקולוגי :האדם תלצומח השפעה מהותית על היבטים רבים בסביב

 בעוצמה רבה בתקופה זו של הסגרים בעטיה של הקורונה.לידי ביטוי 
זציה ויבוא יעמידות הצומח ואת מחזור חיי המזיקים, בתקופה של גלובלמשנה את ה ,בעידן של משבר אקלימיאולם 

, בימים של עלייה במודעות הציבור לבעייתיות שבשימוש בחומרי הדברה רעיליםושל מחלות ומזיקים ממרחקים, 
ם בו, חייהעל בריאות הגן, על בריאות האורגניזמים לאופן ניהולו של גן הנוי, המשפיע מכרעת חשיבות יש  - ובכלל

 מניעה, ניהול נכון, שימוש בשיטות אגרוטכניות יעילות וזיהוי מוקדם  על בריאותנו.כמובן ו
 הצומח בו.טיב ישפרו את איכות הגן ו

  :יוםהסדר 
 דברי פתיחה - 08:20

  רונזה אמארה - שיקולים בהגנת הצומח בגן הנוי - 09:00-08:30

 יעקב גוטליב - ביוטיים-נזקים ביוטיים וא - 09:20-09:00

 הפסקה - 09:30-09:20

 פרופ' צביקה מנדל - מזיקי שלד העץ - 10:15-09:30

 הפסקה - 10:20-10:15

 פרופ' צביקה מנדל - זיהוי והתמודדות - אמברוזיה - 10:50-10:20

 הפסקה - 11:00-10:50

 יוסי בן שחר - השקיה נכונה למניעת עקות - 11:15-11:00

 איתן רכט - חדשים בגינות הנוי בארץמזיקים  - 11:55-11:15

 הפסקה - 12:05-11:55

 אופיר אטינגר - התמודדות עם כנימות ועדכונים לגבי חדקונית הדקל - 12:30-12:05

 ארנון אלוש - הדברה ביולוגית - 13:00-12:30

 הפסקה- 13:10-13:00

 רונן שמאלביץ - פגעים עיקריים בדשא - 13:30-13:10

 דניאל בן סימון - פטריות, ריקבון ומשחות גיזום עצים -גיזום עצים  - 13:50-13:30
  

 אגף ענפי שירות וסביבה חקלאית
 תחום הנדסת הצומח
 תחום הגנת הצומח



 

 

 ש"ח 50 מפגש המקוון: עלות ה
 

 משתתפים לפחות. 20בהרשמה של  יתמותניום העיון פתיחת 
 .יום העיוןלנרשמים בלבד יישלח הקישור ל'זום' ונודיע במקרה של ביטול 

 

 הקישור ושליחתו[מילוי לאחר ]אך ורק הרישום והתשלום  אופן

 לרישום לחצו כאן -בקישור המצורף  הרישום לקורס ייעשה באמצעות מילוי הפרטים

 
 לאחר הרישום יש לשלם באמצעות כרטיס אשראי במחלקה לכספים בשה"מ, אצל אסתי אדוניה 

 estiad@moag.gov.il; 03-9485342טל': 

 
 :ביטול דמי

 מי ביטול;ד 10% ייגבו המפגש פתיחת מיום שבוע ועד הרישום/התשלום ביצוע ממועד
 דמי ביטול; 20%ו יום העיון ייגב פתיחת שלפני האחרון השבוע במהלך

 .ביטול דמי 100% -מפגש ה ביום
 

 לקבלת מידע ופרטים נוספים: 
 050-6241607, רכז מקצועי, שה"מ, טל' נייד: יוסי בן שחר

 ;03-9485473משרד:  ,050-6249266רכזת הדרכה, שה"מ, טל' נייד:  חג'בי,מירב 

 meiravh@moag.gov.ilדוא"ל: 

 
 קרדיט תמונות: דונגית חומה - לאה סלע; מגינית אפרסק לבנה - איתן רכט; עצים ויקרוניות - ד"ר מוקי נגרי, דניאל בן סימון.
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