
 

 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 רות ההדרכה והמקצועיש

 פרחים והנדסת הצומחאגף 
 יםיוגנים בוטנ הנדסת הצומח תחום

  

 

                     __________________________________________________________ 
  52-7520229, פקס' 505-5851020, טל'05805בית דגן  82הקריה החקלאית, ת.ד.                      

 avigh@shaham.moag.gov.ilדואר אלקטרוני:                                          

 העשרת גן הנוי באמצעות צומח ייחודי 
 

 .שיעסוק באקלום צמחים אקזוטיים בגן הנויהנכם מוזמנים לכנס 
 ,דתשע" 'בדר בא 'י, 1024 סמרב 21  - רביעי יתקיים ביום הכנס

  ,בגילתשגן הבוטני "נקודה ירוקה" שבקיבוץ ניר עוז ובמשתלת קק"ל ב
 23:60-00:00בין השעות 

 
 דב-יוסי בן הכנס מוקדש לזכרו של

 
מקום נעים לשהייה  שמשל", כלומר לשמח לבב אנוש"מיועד בעיקרו גן הנוי 

 האסתטייםיש חשיבות רבה למגוון המרכיבים בגן ולערכים לפיכך, ולבילוי. 
עניין והנאה.  תהענקב חשובכאשר הצמחייה מהווה מרכיב דומיננטי  ,שלהם

 ,פרחיםצמחים בעלי  ,יםטיתצמחים אסאחר  רףים ללא התראדריכלי נוף וגננים 
יצירת משוכה, כיסוי  מתן צל,גן: שיתאימו לייעודם ב ,פירות קישוטייםאו עלווה 

ו: השקיה מעוטה, קרקעות דלות או מים כהמתאימבתנאים  ועמדוי ;קרקע ועוד
 רוחות עזות.ומלוחות, קרינה גבוהה 

תמיד קל, ולכן  ינוא ,בגן מותאים למקושיענה על הדרישות שהוזכרו וי ,איתור צמח
צמחים בבארץ הקיים ים המתכננים והגננים להעשיר את מגוון הצמחים סנמ

לאזורים בגן פתרונות  נוגן ויתאת ה עשירושימארצות רחוקות, צמחים אקזוטיים 
 בהם תנאי הגידול מקשים על גידול צמחים )נישות קשות(.

"נקודה ירוקה"  מתבצע בגן הבוטניה בכנס הנוכחי יוצג מפעל אקלום ארוך שנים
ה זו יהיתרונות והקשיים שבעשייועלו  ;ניר עוז ובמשתלת קק"ל שבגילת ץשבקיבו

 יערכו סיורים להכרת צמחים מצטיינים.יו
 

 תכנית הכנס

 -ן הברכיכיטועצי בחלקת  "נקודה ירוקה"עוז בגן הבוטני  התכנסות בקיבוץ ניר - 90:39-90:99
 הרשמה וכיבוד קל

 להכרת צמחים בגן הבוטניר יוס  -   09:01-90:39
  

 דב-לזכרו של יוסי בןדברים  21:20-60:20
 

           פרופ' טל אלון מוזס -בגן הנוי  וילידיםעל זרים, תושבים   - 00:99-09:39
 ד"ר מיכאל אבישי -סוגיות בנושא אקלום צמחים  - 00:39-00:99
 ד"ר אריאלה גוטליב -לשים וצמחים פ  - 02:99-00:39

 יציאה למשתלת קק"ל בצומת גילת - 99:02-93:02
 

מצגת תמונות מפרויקטים נבחרים וצפייה ב ת קק"לכנסות בסככת משתלהת - 39:20-01:30
 קלה יהיכריכים ושתכיבוד:  .בארץ

 
 פבלו צ'רקסקי  –אקלום והפצת צמחים באמצעות משתלת גילת  – 01:03-39:03
 
: ישראל אקלום צמחים והחדרתם לגינון בארץ שלהיבטים שונים  -פנל מומחים  - 93:30-99:10

סימה קגן, ליאורה חנינוביץ', אביב  אדריכל נוף דויד ערן, גיל רביב,, מיכאל אבישיד"ר גלון, 
 אייזנבנד



סיור בחלקות צמחי האם ובין לפעמית -הזדמנות חד -חוויתי במשתלה  סיור – 3960:-99:01
 שורות המשתלה          

 כום היוםסי - 06:39
 

 רשמההעלות ואופן ה
 ם. יש"ח למשתתף, כולל כיבוד קל בבוקר ובצהרי 099 עלות יום העיון היא
  .באמצעות הקישור המצורף או באמצעות פקס כמפורט בהמשך יש להירשם מראש

 מספר המקומות מוגבל!
 

8UcQi9tnlGdHiRl4g6eJVOA_MmcgLclWPRUp1XKw0/edit-https://docs.google.com/forms/d/1_ 
 

  .דף המבוקש(ועל העכבר כדי להגיע ל CTRLבמקביל על מקש יש ללחוץ )
 רורים: יבלפניות ול

 .010-3142302טל' נייד:  :יוסי בן שחר
 

קר, פבלו צ'רקסקי, סימה קגן ואביגיל פאוקר, רן פאו-סיגל הדר ים:מקצועי יםרכז
 הלר

 

 
 אנא, הקפידו על הרשמה מראש!

  ---------------------------- ---ספח הרשמה לשליחה בפקס-------------- ------------- 
 לכבוד: תחום הנדסת הצומח וגנים בוטניים, שה"מ

 06-0441442פקס: 
 דגן.-, בית1024 סמר", "העשרת גן הנוי באמצעות צומח ייחודי כנסברצוני ל

 למשתתף.₪  200הנני מתחייב לשלם 

  ______________________ :שמות המשתתפים ________________ :מספר המשתתפים

 ___________________________________________________________________  
  _______________________________ פקס:    __________________________ שם: 

  ___________________________ טלפון נייד:    _________________________ טלפון: 
  _______________________________________________________ דואר אלקטרוני: 

  _________________________________________________________ מקום עבודה: 
  _____________________________ חתימה:    ________________________ תאריך:

 
 
 

היה אחראי להבאתם לארץ  ,יוסי בן דב,  במסגרת עבודתו במכונים לחקר הנגב

מקום עבודתו תרם לר חיבובלעולם הצומח ו תוולקליטתם של צמחים רבים. מתוך אהב

רבות לקידום החיסכון במים בגינון והעשיר מאוד את מצאי הצמחים העמידים ליובש, 

למליחות ולשלל תנאים קשים. במשך עשרות שנות פעילותו המקצועית היה מעורב 

בפרויקטים שונים ומגוונים ברחבי הנגב ובאזור ים המלח, היה שותף והגה פתרונות 

ונות, חלקות תצפית ופיתוח גינון בתנאי אקלים, מים וקרקע יצירתיים להעמדת ניסי

שלימים יהפכו  ,עוז בעיתיים. במסגרת זו שימש יוסי יזם להקמת חלקות התצפית בניר

 ".נקודה ירוקה"לגן הבוטני 

 

https://docs.google.com/forms/d/1_-8UcQi9tnlGdHiRl4g6eJVOA_MmcgLclWPRUp1XKw0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1_-8UcQi9tnlGdHiRl4g6eJVOA_MmcgLclWPRUp1XKw0/edit

