משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע
אגף ענפי שירות ,תחום הגנת הצומח

השירותים להגנת הצומח ולביקורת

יום עיון
יום ראשון ,י"ט באדר א' תשע"ט24.2.2019 ,
אולם כנסים משרד החקלאות ,בית דגן
סדר היום:
09:00-08:30
09:15-09:00
10:00-09:15
10:40-10:00
11:25-10:40
11:40-11:25
12:00-11:40
12:40-12:00
13:10-12:40
13:40-13:10
14:20-13:40
14:50-14:20
15:20-14:50

 התכנסות וכיבוד קל דברי פתיחה  -ד"ר שמוליק גרוס ,מ"מ מנהל שה"מ שלומית ציוני ,סגנית מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת התפתחות עמידות לתכשירי הדברהפרופ' דני שטיינברג ,מנהל המחקר החקלאי
 אקריות חדשות בענפי הצומח בישראל  -תמונת מצבאיתן רכט ,השירותים להגנת הצומח ולביקורת
 אקריות קורים והצגת מדריך השדה המצולם לאקריות בחקלאות ישראלד"ר צלילה בן דוד ,השירותים להגנת הצומח ולביקורת
 הפסקה התמודדות עם אקרית אדומה מצויה בבתי צמיחהנטע מור ,תחום הגנת הצומח ,שה"מ
 ממשק הדברת אקריות בפרדסיואל דריישפון" ,מהדרין פרי-אור"
 מדבירים מיקרוביאליים להפחתת אוכלוסיית אקריות  -אתגרים,חידושים ופוטנציאל
ד"ר דנה מנט ,מנהל המחקר החקלאי
 הפסקת צהריים חידושים בהדברה ביולוגית של אקריות בחקלאותד"ר שמעון שטיינברג ,חברת "ביו-בי" שדה אליהו
 בחינת דרכים להתמודדות עם אקרית הריזוגליפוס בבצל ובשוםתמר אלון ,תחום הגנת הצומח ,שה"מ
 הדברת אקריות טפיליות בעופות בשיטות ידידותיותאילן אריה ,אגף בעלי חיים ,שה"מ

עלות יום העיון .₪ 80 :המחיר כולל כיבוד קל וארוחת צהריים.
אופן ההרשמה
המעוניינים להירשם מתבקשים למלא את הספח שלהלן ולשלוח אותו אל מירב חג'בי,
פקס ;03-9485887 :דוא"ל ;MeiravH@moag.gov.il :או לחץ כאן
ההרשמה מותנית בהסדרת התשלום באחת משתי הדרכים המצוינות להלן.
משלוח הספח ללא ציון אמצעי התשלום אינו מהווה אסמכתא לרישום.
שימו לב ,אמנם ניתן לשלם גם במועד יום העיון ,אך מספר המקומות באולם מוגבל ועדיפות תינתן
לנרשמים ולמשלמים מראש.
דרכי התשלום
 .1באמצעות כרטיס אשראי בלבד למחלקה לכספים  -אסתי אדוניה ,טל'.03-9485342 :
 .2תשלום במזומן  ₪ 80 -למשתתף במועד פתיחת יום העיון [מותנה ,כאמור ,במקום פנוי].
דמי ביטול :ממועד ביצוע התשלום ועד שבוע מיום פתיחת יום העיון ייגבו  10%דמי הביטול;
במהלך השבוע האחרון שלפני פתיחת יום העיון  20% -דמי ביטול; ביום העיון  100% -דמי ביטול.
מס' המקומות מוגבל! אנא ,הקפידו להירשם מבעוד מועד.

בברכה,
יעקב גוטליב  -תחום הגנת הצומח ,שה"מ
נטע מור  -תחום הגנת הצומח ,שה"מ
איתן רכט  -השירותים להגנת הצומח ולביקורת
לקבלת מידע ופרטים נוספים:
מירב חג'בי ,רכזת הדרכה ,שה"מ ,טל' נייד ;050-4104139 :משרד;03-9485473 :
דוא"לmeiravh@moag.gov.il :
------------- -----------------ספח הרשמה למשלוח בפקס--------------- ------------ 03-9485887 :

לכבוד:
מירב חג'בי ,תחום הגנת הצומח

ברצוני להירשם ל יום העיון "אקריות מזיקות בחקלאות"
את התשלום בסך  ₪ 80ביצעתי כלהלן (הקף):
 .1באמצעות כרטיס אשראי למחלקה לכספים (אסתי).03-9485342 :
 .2אשלם במזומן בפתיחת יום העיון ,על בסיס מקום פנוי.
שם _________________________________ :פקס__________________________ :
מספר המשתתפים ושמותיהם______________________________________________ :
טלפון _________________________ :טלפון נייד____________________________ :
כתובת_________________________ דואר אלקטרוני_________________________ :
אני מאשר/ת שקראתי את התנאים שלעיל ומסכים/ה להם.
תאריך _____________________:חתימה_______________________________ :

