
 
 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 והמקצועשירות ההדרכה 
            אגף פרחים והנדסת הצומח 

   

 2019 -תשע"ט  ,העירוני היער כנס
 ,השני העירוני היער לכנס מוזמנים נכםה

 20/5/19"ט, תשע"ו באייר ט -שני  ביוםשיתקיים  
 לציון  ראשוןבהחקלאית  קריהה ,כהן באולם

 15:30עד  8:30השעות  בין
 

-, בשיתוף צוות היגוי רבהכריז משרד החקלאות ת ישראל,למדינ 70-הבמהלך חגיגות  ,שנהכ לפני

 ", במטרה לקדם ולשפר את מצב העצים בעירהעירוני היער שנת"שנתי: -הרבמיזם העל  משתתפים,

  .ולהעלות את נושא העצים לשיח הציבורי

על  העצים השפעת. הפרטיבשטח הן ו הפתוח מרחבבהן ביותר בעיר ובכפר,  משמעותי גורם המהוו העץ

 איכות, תרבות, ביולוגי גווןמ, סביבה, אקליםובאה לידי ביטוי בתחומים שונים כמו  נתגוומו רבההיא  חיינו

"דור סיני: הפתגם ההעצים לסביבה היא ארוכת טווח ונמשכת שנים רבות, כמאמר  תתרומ .וסביבה חיים

 ודור אחר נהנה מהם".  ,עצים נוטע אחד

  

 לעיר המיזם תרומתועל  ןפעילות על לקחו בו חלקש מהרשויות ונשמע המיזם הישגיאת  נציגזה  בכנס

 המיזםקיום  המשךעל  נכריזו ;ועל חשיבותם עירל העציםשמעניקים  הערך המוסףנלמד על  ;ולתושבים

 'עירוני יער כוכבי'הכנס ידורגו הרשויות שהשתתפו במיזם ויקבלו  במהלך. 2020-2019 לשנת והתחרות

 .השיפוט צוות להחלטות בהתאם, 2019לשנת 
 

  :היום סדר

 קל וכיבוד חמה הישתי, והרשמה התכנסות - 09:00-08:30

 שר החקלאות ופיתוח הכפר ,אורי אריאל הכהן - ברכותו פתיחה דברי - 09:20-09:00

 "משה מנהלגרוס, סגן  שמוליקד"ר  -  

 הרצליה ייתראש עיר ,מר משה פדלון -  
 אמרה  רונזה: מנחה -ראשון  מושב

 מנכ"ל עיריית כפר סבא ,צחראיתי  מר - סבא כפר בעיריית הגינון תרבות חזון - 09:50-09:20

 נוף שחר צור  אדריכל - עולםה רחביב עירוניה יערה - 10:20-09:50
 יוסי בן שחר, ישראל גלון - בו חלק לקחומהרשויות ש נתוניםפי  עלהמיזם  סיכום - 10:40-10:20

 ןשלה הדגל פעילות את יציגו לציון וראשון הרצליה, סבא כפר: תרשויוה - 11:10-10:40

  הגבוה לנוף תרומתו ועל בתחומן המיזם ביצוע על דקות 10 במשך תרצה רשות לכ -
 התושביםולרווחת 

 אחזקה מפרט, עצים קבלת מפרט, חינוכית תכנית, חזון: תצוגותב צפייהו הפסקה - 11:30-11:10
 ועוד רזיסטוגרף, תקן לפי עצים, עצים ושיקום    

 בן שחר  יוסי :מנחה -שני  מושב

 בורגר חנוך אגרונום - דילמות בנטיעה, אחזקה ושימור של עצים בתחום האורבני - 12:00-11:30

 בטכניון  מרצהו אדריכלית, פרופ' נעמי אנג'ל - העיר לתכנון העצים תרומת - 12:30-12:00
 חבר עיריית כפר סבא ,כהנא פנחס - עצים נאמן בעיני העצים חשיבות - 12:45-12:30
 רה אאמ רונזה - הגלובלית ההתחממות להקטנת בעיר העצים תרומת - 13:15-12:45
 הגוצבת צפייהו םיצהרי הפסקת - 14:00-13:15



 2019 ,"טתשע לשנת עצים לפעילי הוקרה תעודותהענקת  - 14:15-14:00
 יצחק הלאור, פנחס כהנא, דרור ניסן, חנוך בורגר, דני אלמליח ואדיר אלוויס - 

 יציגו את פעילות הדגל שלהן אשקלון ובאר שבעתל אביב, הרשויות:  - 14:45-14:15
 דקות על ביצוע המיזם בתחומן ועל תרומתו לנוף הגבוה  10כל רשות תרצה במשך  -

 ולרווחת התושבים
 2019/20 לשנת מצטיינות לרשויות" עירוני"יער  וכוכבי תעודות הענקת טקס - 15:30-14:45

 2020- 2019סיכום היום והכרזה על מיזם  היער העירוני לשנת  - 
 

  .ארוחת צהרייםו קל כיבוד כולל ,₪ 100: הכנס עלות
 

 אופן ההרשמה
 מירב חג'בי,  אלס מתבקשים למלא את הספח שלהלן ולשלוח אותו כנהמעוניינים להירשם ל

 לחץ כאןאו  ,MeiravH@moag.gov.il"ל: לדוא, 9485887-03 :פקסל
  .ההרשמה לכנס  מותנית בהסדרת התשלום באחת משלוש הדרכים המצוינות להלן

 .אסמכתא לרישוםשימו לב, משלוח הספח ללא ציון אמצעי התשלום אינו מהווה 
  

 דרכי התשלום
 .03-9485342אסתי אדוניה, טל':  -. באמצעות כרטיס אשראי בלבד למחלקה לכספים 1

 .03-9485330. משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או כל אמצעי תשלום אחר, בתיאום עם יוסי יוסף, טל': 2
 ביום פתיחת הכנס. -למשתתף ₪  100 -. תשלום במזומן 3

 

 דמי הביטול; 10%ממועד ביצוע התשלום ועד שבוע מיום פתיחת הכנס ייגבו  ביטול:דמי 

 דמי ביטול. 100% -דמי ביטול; ביום הכנס  20% -במהלך השבוע האחרון שלפני פתיחת הכנס 

 מועד. מבעוד להירשם מוגבל! אנא, הקפידו המקומות מספר

 

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

 meiravh@moag.gov.ilדוא"ל:  ;9485315-03: משרד ;4104139-050טל' נייד:  מ,רכזת הדרכה, שה" 'בי,חג מירב

 
משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,המשרד להגנת הסביבה,  איגוד אדריכלי הנוף בישראל, משרד  צוות היגוי

 , הפורום הישראלי לעירוניות מרכז דע גן, הארגון לגננות ולנוף בישראל  ,15 -השיכון, פורום ה
 
 

    - - - - - - - -- - - - - -  - -  - - -03-9485887לפקס:  -הרשמה  ספח  - - - - - - - -- - - - - -- - -  - - - -
 , שה"מהצומח הנדסת תחום :לכבוד

 '.העירוני היער' לכנס להירשם ברצוני
 

 :הבא באופן צעוב - ₪ 100 בסך - התשלום

 .03-9485342)אסתי(:  לכספים למחלקה אשראי כרטיס באמצעות .1

 .יוסף יוסי עם בתיאום, אחר תשלום אמצעי כל או רשום בדואר במזומן המחאה משלוח .2

 .הכנס פתיחת ביום במזומן שלםא. 3
 

 : __________________________פקס  : _________________________________ שם
 

 : ______________________________________________________________ושמותיהם משתתפים מספר
 

 : ____________________________נייד טלפון  : _________________________ טלפון
 

 : _________________________אלקטרוני דואר  _________________________כתובת
 

 .להםה /ומסכים שלעיל התנאים את שקראתית /מאשר אני
 

 : _____________________חתימה  :_____________________ תאריך
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