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 אילת, שבא-מלכתמלון   |  חמישי-ימים שלישי

מתקיים מידי שנה עבור כלל אנשי המקצוע ש בישראלכנס היחיד והגדול מסוגו ה

 .וסביבה, פיתוח נופי, נוי-גננות, בתחומי הגינון

 .השפיעללמוד ול ,שבו ניתן להתעדכןהשנתי המקצועי המפגש 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :במסגרת הכנס השנה

 אירועים חברתיים|  מקצועיים  סיורים  |  הרצאות מגוונות 

 בתצוגה של החברות המובילות בענףביקור 

 ,פתוחה בימיםהתצוגה תהיה 

 .01:11-01:11, ורביעי בין השעות, 00:11-01:01, שלישי בין השעות

 

 

 

 

 

 

 

 
 :בכנס משתתפים

| אזוריות וה רשויות המקומיותב -תפעול , רכש, השקיה, ונוף גניםמנהלי מחלקות , .ע.פ.מנהלי אגפי ש

פיתוח  קבלני| ופיתוח סביבתי  ועצים ומפקחי גינוןי| מנהלי ומתחזקי מתקני משחק | אדריכלי נוף 

מנהלי גנים ונוף במוסדות ציבור | מתכנני השקיה  |מנהלי מערכות מים והשקייה |  הציבוריבמרחב 

נציגי | נציגי ובעלי משתלות | בהתיישבות הכפרית מנהלי גינון |  רכזי נוי בקיבוצים| ופארקים עירוניים 

 ...ועוד מעצבי חוץ ופנים|   בתי מלוןנציגי | ציוד לגינון  יצרני ויבואני -חברות 

  (8102~0491)שנה להקמתו של הארגון לגננות ונוף  57בסימן השנה הכנס יתקיים. 

  בישראלנוי גינון ותרבות " שעניינו חזוןהלקידום חשיבה חדשה  הנערכ 8102בכנס". 

  הנופיפיתוח וניהול המרחב , תכנוןהכנס יעסוק השנה בנושאים עכשוויים המשפיעים על. 

 בשיתוףנס הכ

   
 משרד החקלאות ופיתוח הכפר-שירות ההדרכה והמקצוע

 

02-00.0.0222 
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 תוכנית הכנס
 

 פתיחת כנס גינון נוף וסביבה|  יום שלישי  |    02.20 
 

 התצוגההכנס באולם  למשתתפיופתיחת התערוכה קוקטייל קבלת פנים  14:00

 
 .קבלת חדרים במלון

. 
 

 השקיה וטכנולוגיות מתקדמות, מים -מושב מקצועי  15:00-17:00

 
 אהרון ברגר' אגר: מנחה

 
 ברמד, חדשנות טכנולוגית בניהול השקיה

 אקווה, חידושים במערכות בקרת השקיה  

 
 (מאורו מקוזי) ריינבירד אירופה, קרקעית-השקיה תת, חיסכון במים לרצועות דשא

 
 פלסאון, ראשי מערכת בהתאמה אישית בשיטת הפבריקציה

 
 עמיעד, חדשנות בסינון אוטומטי

. 
 

 בעידן הפיתוח המואץ במרחב האורבני סביבתיימור ש 17:30-19:30

 
 ניסים סוויסה: מנחה

 
 שנה של עשייה ירוקה בישראל 57

 ניסים סויסה -  

 
 החזר השקעה נופית

 טלי וקסלר נוף' אדר -  

 
 ובנייה מרקמית 062שכונה 

 אסתי כהן ליס' אדר -  

 
 בישראל העירוני היער חזון-בישראל הגבוה הנוף

 ישראל גלון' אגר -  

 
 המקצועית בארץ ישראלתחילתה של העיתונות  -גן ונוף 

 (ה'איצ)יצחק הלאור ' אגר -  

. 
 

 ארוחת ערב 19:00

21:00 
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 הרצאות במושבים שונים|    רביעייום |    02.20 
 

09:30-13:00 
 בחירות לפיתוח סביבתימינוף שנת 

 סויסהניסים : מנחה
 בניהול גן הנויושינויים אתגרים 

 מירי שטח: מנחה

 

מושבים 
 מקבילים

 

ם תקציביפאנל מומחים בנושא רתימת 

המלצות  22, לקידום פרוייקטים נופיים

 .ת גנים ונוף/למנהל" זהב"

 .ודיון משותף, דוגמאות, הרצאות

 - ראש עיריית אשקלון לשעבר - רוני מהצרי

 , היבטים של מקבלי החלטות ברשות

 - אביב-ראשית עיריית תל' אגר - מיכל נהרי

 , יפו-בתל אביב( placemaking)יצירת מקום 

תפקיד מערכת  - נוף. אד-צוביירי-אשל נעמה

' אגר - ישראל גלון, בתכנון תבעות פים"צהש

-עץ משמעותי לכל תושב - משרד החקלאות

 יער עירוני

 

 

 להזדמנות להפוך שינויי 

 סדנה מעשיתהרצאה ו

 אנשים בו מתמיד שינוי של בעידן חיים אנו

 עצמם להתאים הצורך עם מתמודדים וארגונים

 . משתנים למצבים

 ? זה את עושים איך

 ? קשה כך כל זה למה

 שעומד הקושי על תשובות נותנת הסדנה

 כלים ומעניקה לשינוי ההתנגדות בבסיס

 מצבים, שינויים עםלהתמודדות  אפקטיביים

 .להזדמנות אותם ולהפוך משתנים

 (-2)קומה , אולם טופז

 

 (במהלך כל היום)זמן לביקור בתערוכה באולם התצוגה  22:22-26:22

 קוקטייל סגירת התערוכה באולם התצוגה* 27:22

 חדשנות בתחזוקת גן הנוי  -מושב מקצועי  15:30-17:00

 
 אהרון ברגר' אגר: מנחה

 
 ערן גיחון, חשמלי לחיסכון בהשקיה מייצב מים

 (ונציה.ש)עמית , תחזוקה משמרת סביבה-חידושים בכלי גינון נטענים  

 
 אהרון ברגר' אגר, טיפים מעשיים לזיהוי וטיפול במפגעים בגן הנוי

 
 אליהו לוי, עקרונות בגיזום שיחים בגן הנוי

 תכנון מוטה תחזוקה*  דילמות בפיתוח ותחזוקת המרחב הירוק 17:00-19:00

 
 ישראל גלון' אגר: מנחה

 

שילוב תחשיבי עלויות תחזוקה כחלק מתוכנית , הצגת דילמות של פיתוח ותחזוקת המרחב הירוק

ציב והתכנות תק, הצמדת ערך כלכלי לפיתוח נופי, גן המשחקים הטבעי בדגש אחזקה, הביצוע

 .התחזוקהדיון בפערים בין הרצוי למצוי ברמות   .כלכלית

נוף יפעת גל שפיזמן .אדר, נוף נעמה אשל.אדר, דפנה הלביץ' אגר, ישראל גלון' אגר

 (אשקלון)אלי יזרעאלי  ,וגולי פלד

. 
 

 ארוחת ערב 19:00

3021: 
 אפשרי - הבלתי אפשרי

 יצירתיתמופע בחשיבה  - ירין קימור
 

 
 

 סיורים מקצועיים|    חמישייום |    00.20 
 

 החדרים יעשה לפני היציאה לסיוריםפינוי  20:22

 סיורים מקצועיים מודרכיםמגוון  09:30-12:30

 

 סיור מקצועי בקיבוץ אילות|  הגן הבוטני  ו, סיור בטיילת אילת

 בשדה התעופה החדשוסיור בתמנע |  סיור בגנים ייחודיים באילת  

 *יתכנו שינויים בתוכנית*.ח.ל.ט*
 .!הכנס ומוזמנים בלבדהכניסה לאולם התצוגה לנרשמי 
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 מחירי השתתפות בכנס
 

 2102לפברואר  22-21בין התאריכים , אילת, שבא-מלכתלילות במלון  2אירוח 
 

 מחיר השתתפות פירוט
 מחיר מסובסד

 לחברי הארגון

 בחדר זוגיאירוח 

 (בחדר זוגי ,ה/שותף ,ת/מחיר לחולק)
4,656 ₪ 0,056 ₪ 

 יחידאירוח בחדר 

 (בחדר יחידמחיר ללינה )
4,556 ₪ 4,356 ₪ 

 

 :הערות

 ת/מ והינם למשתתף"כל המחירים המופיעים לעיל כוללים מע. 

 576604075. פ.ח, מ"בעבישראל ארגון לגננות ונוף : כל התשלומים ישולמו לפקודת. 

 ארוחת צהריים ביום רביעי" + חצי פנסיון"לינה ואירוח במלון במתכונת של : כולל ההשתתפות המחיר ,

שתייה , כניסה לאולם לובי התצוגה, (וסיורים חברתיים אירועים, הרצאות), כל פעילויות הכנסהשתתפות ב

 .הכניסה לאולם לובי התצוגה תתאפשר רק למשתתפי הכנס  .במהלך כל יום רביעיכיבוד ו

 וץ יעשה שיב, במידה ולא תצוין העדפה.  ה לחדר/יש לציין בטופס ההרשמה העדפה לשותף: אופן הלינה

 . ה לחדר על ידי הארגון ולאחריו לא תהיה אפשרות לשינויים/השותף

 בטופס ההרשמהבהתאם לאמור תשלום ההסדיר את יש ל, לצורך הבטחת מקום במלון והשתתפות בכנס .

 .אישור השתתפות ולינה במלון יינתן רק לאחר הסדרת התשלום במלואו

  00:66פינוי החדרים ביום העזיבה יהיה עד השעה. 

 מעלות  46%, יום לפני מועד הכנס 02עד . ללא חיוב, יום לפני מועד הכנס 36עד : מדיניות ביטולים

ימים מיום מועד הכנס כל ביטול  6-החל מ.  מעלות ההזמנה 56%, ימים לפני מועד הכנס 7עד .  ההזמנה

 . יחוייב בתשלום מלא

 ייתכנו שינויים בתוכנית ובזמנים. ח.ל.ט.  
 

 

 *בעת ההזמנה התשלום יבוצע*
 

 .הארגון לגננות ונוף בישראללפקודת כל התשלומים יהיו 

 *אישור שעות השתלמות יינתן בהתאם לאופי ההשתתפות*
 
 

 
 

 :גון בטלפוןרבמשרדי הא, פרטים נוספים

20-5225222 
 

 בכתובת, או באתר האינטרנט שלנו
 

kenesginun.co.ilwww. 
 

file:///C:/Users/Hezi/Documents/I-2018-Kenes/www.kenesginun.co.il
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 טופס הרשמה להשתלמות מקצועית 

 2102 וסביבה כנס גינון נוף
 ת/יש למלא טופס נפרד לכל משתתף*

 
 :  לכבוד

 הארגון לגננות ולנוף בישראל

 info@gardening.org.il:  ל"דוא|    1221210-10: פקס|    7007066-65:  'טל
 
  עדיפות תישמר , סדרת התשלוםעברת טופס ההרשמה והרק לאחר ה יםבכנס מובטחבמלון והשתתפות מקום

 .פנויההרשמה תהיה על בסיס מקום , מעבר לתאריך זה, 30/60/4600 -לנרשמים עד לתאריך ה
 את לכבד ומתבקשים, כמשתתפיםלהרשם לכנס  מוזמנים בתערוכה מציגות שאינן מסחריות חברות נציגי 

 .שיווקי במסגרת האירוע/פרסומי או לחלק חומר/ו, להופיע באופן שיווקי ולא האירוע
 

 2102 וסביבה נוףרצוני להירשם לכנס הארצי לגינון ב
 

 נ/   ז   :   מין  .:ז.ת  :משפחה+ שם 

  :כתובת

  :ל"דוא

  :נייד  :פקס  :טלפון

  :חותמת+חתימה  :מקום העבודה
 

 
 ________________________: ה/שם שותף, זוגי -     יחיד -:    ת להיות בחדר/מעוניין

 

 - באחד הסיורים ביום חמישית להשתתף /מעוניין. 

 

 שבע-באר -   תל אביב -חיפה    -: ת בהסעה באוטובוס/מעוניין

 
 המחאה -   בנקאית ההעבר -:  יבוצע באמצעות₪ ___________   :בסך שלהתשלום 

 

 - סוג הכרטיס,    3,    4,    0:  תשלומים' מס , רטיס אשראיכ :      , 

                 :מספר כרטיס

 

  :תוקף הכרטיס  :ת הכרטיס/בעל שם

  :חתימה  :ת הכרטיס/של בעל. ז.ת
 

 

 911102010: פ.ח, הארגון לגננות ונוף בישראל, כל התשלומים יבוצעו בעת ההזמנה לפקודת 

 0091129: מספר חשבון,  001: סניף, (01)בנק לאומי : להפקדה ישירה 

 (65-7007062)משרדי הארגון בפקס יש להעביר העתק של ההפקדה ל, במקרה של העברה בנקאית 

 מוסד או קיבוץ מחייבת צירוף התחייבות מטעם מקום העבודה, ת רשות מקומית/השתתפות של נציג 

mailto:info@gardening.org.il

