
 
  הרשות לתכנוןהרשות לתכנון

  

  

  

    ""עצים בוגריםעצים בוגרים""בנושא בנושא השנתי השנתי כנס כנס הנכם מוזמנים להנכם מוזמנים ל
  ההתשע"תשע"  כ"א בטבתכ"א בטבת, , 10210255  לינוארלינואר  2121יתקיים ביום יתקיים ביום אשר אשר 

  דגן דגן   באולם כהן, הקריה החקלאית, ביתבאולם כהן, הקריה החקלאית, בית
  03:3003:30--3300::2121בין השעות בין השעות 

  
  

 תכנית הכנס

 /ברכותפתיחה
00:00 – 00:90 

 
 למיתון השינוי  ותרומת העצים היערכות לשינויי אקלים –אמושב 
  תיד"ר עמיר גבע –שינויי אקלים צפויים בארץ  - 00:45 - 00:90
 פרופ' אוריאל ספריאל – ותרומת העצים להקטנת המידבור תופעת המדבור -10:10   – 00:45
-ד"ר מני בן – היבטים של חיפוי צמחי קרקעות בישראלתהליכי נגר וסחף ב - 10:35 - 10:10

 חור
 

 הפסקה -11:15 – 10:35
 

  –היערכות לשינויי אקלים  –המשך  – מושב ב
 ניהול נגר, -טכניות לשימור עצים בתנאי אקלים משתנים -שיטות אגרו - 11:45 – 11:15

  –שימוש בטכניקות ייעור, היערכות לנטיעת מיני עצים חסכניים במים                            
 ר צוראדריכל נוף שח                           

 סוהיל זיידן –האם נטיעת עצים יכולה למנוע סחף קרקע   – 19:00 – 11:45
 חנוך בורגראגרונום  – ים בעלי פוטנציאל נמוך לשריפהעצ  –  19:15 –19:00
 ד"ר דורון  –היבטים של שינויי אקלים בהשבחת עצים )עצי פרי כמודל(   - 19:30 – 19:15

 הולנד                            
לי -היא –מציאת טיפוסים עמידים ליובש )עצי אלון תבור לייעור כמודל(  – 19:45  – 19:30
  בונפיל
פרופ'  –היערכות לחדירת מזיקים חדשים לארץ בעקבות שינויי אקלים  – 13:05 – 19:45

 צביקה מנדל
 שמעון ביטון –עדכונים בנושא חדקונית הדקל האדומה  – 13:15 – 13:05

 
 הפסקת צהריים – 13:55 – 13:15

 
 מה חדש ביחידת פקיד היערות –גמושב 
 חגי שניר -חקיקה ותקנות  – 14:90 – 13:55
אדריכלית הנוף ענבר  –שילוב פקיד היערות ברפורמה בוק התכנון והבניה  - 14:40 – 14:90

 אשכנזי
 ישראל גלון –מיזם חינוכי  "שומרים על עצים"  – 15:00 – 14:40
 וד"ר עמרי בונה חגי שניר –ועצי תפארת מיזם שכבת עצי מורשת   - 15:30 – 15:00

 
 –היערכות לשינויי אקלים  –המשך  – -מושב ד 

 אורי גלפנד –התמודדות העיר ירושלים  עם נזקי הסערה  - 15:50 –15:30

  

 שירות ההדרכה והמקצוע
 אגף פרחים והנדסת הצומח

 תחום הנדסת הצומח וגנים בוטניים

 יחידת פקיד היערות
 

 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 נתי לעצים בוגריםהכנס הש



   אגרונום דני אלמליח –איך נתכונן לנזקי סערה עתידיים  - 16:90 – 15:50
 חגי ואביגיל –סיכום היום  – 16:30 – 16:90

 
 

 אופן הרשמה
 למשתתף ₪ 200 -עלות 

  
 באחת מהדרכים הבאת: יש להירשם מראשלכן , מוגבלבכנס מספר המקומות 

 באמצעות הקישור המצורף:

-https://docs.google.com/forms/d/1ehbLT0io7kg

5XI2nJlWokpZApUvWMS8j1_D4YgvTu8/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link 

 

  ctrlיש ללחוץ במקביל על הקישור ועל מקש 

  בפקס באמצעות הספח המופיע להלןאו  
 
 
                          galit.maoz@mail.huji.ac.il 054-5656660גלית מעוז   :רוריםיבפניות ולל

 s_sharbil@hotmail.com,   050-6515155:או שרביל סבאג

 
 

 !הקפידו על הרשמה מראש ,אנא
  --------------------------- לשליחה בפקס ספח הרשמה ------------------------- --

 לכבוד: 
 , שה"מ;םיתחום הנדסת הצומח וגנים בוטני

 יחידת פקיד היערות
 03-7835339פקס: 

 .בית דגןשיתקיים ב, "1025 - ים בוגריםעצלכנס "ברצוני להירשם 
 

  _____________________________ שמות המשתתפים:   ____ מספר המשתתפים:

  __ _________________פקס:   _________ ________________________ שם: 

  ________________________ טלפון נייד:    ______________________ טלפון: 

  __________________________________________________ דואר אלקטרוני: 

  ____________________________________________________ מקום עבודה: 

  ________________________: מהיחת   תאריך:_____________________

  
 ת )דרך המכבים רשל"צ( מופיעה בעמוד הבאמפת הגעה למתחם הקריה החקלאי

  
  

          

 

 מפת הגעה למתחם הקריה החקלאית )דרך המכבים רשל"צ(

https://docs.google.com/forms/d/1ehbLT0io7kg-5XI2nJlWokpZApUvWMS8j1_D4YgvTu8/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1ehbLT0io7kg-5XI2nJlWokpZApUvWMS8j1_D4YgvTu8/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


 
 
 
 
 
 

 


