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 כנס לרכזי 'חקלאות יישובית'                
 ולפעילים

 .אתרי חקלאות עירוניים יצרנייםבגינות לתושב ובגינות קהילתיות, מיועד לעוסקים ב

  ת',ת',אתרי חקלאות יישוביאתרי חקלאות יישובי''הנכם מוזמנים לכנס בנושא הנכם מוזמנים לכנס בנושא 

  טטתשע"תשע"  אדר אאדר אבב  כ"בכ"ב, , 20120199  למרץלמרץ  2727  --  יירביערביעאשר יתקיים ביום אשר יתקיים ביום 

  רעננהרעננה, , 11רחוב הפרחים רחוב הפרחים   אודיטוריום של תיכון אביב,אודיטוריום של תיכון אביב,בב

  ..08:3008:30--115:35:300בין השעות בין השעות 
במשרד החקלאות שם וחקלאות יישובית יתחום גנים בוטניעורך  ,מיזם לתמיכה באתרי 'חקלאות יישובית'הבמסגרת 

פגש מה. [בכפוף למקום פנוי]כלל המתעניינים בנושא גם  שאליהן מוזמנים ,לרכזים ולפעילים באתרים השוניםהכשרות 

  רעננהרחוב הפרחים, אודיטוריום של תיכון אביב, ב ,27/03/19 -שלישיביום  ייערךת מפגשים זו בסדר ישישה

 מפה ראוכל אוטובוס שמגיע לרחוב אחוזה. יש לרדת ברחוב המלכים וללכת ברגל עד התיכון. דרכי הגעה למקום: 

 .מצורפת
 

 תכנית היום:

 התכנסות -  09:00-08:30

 ר ארז ברקאי, מנהל אגף יער ואילנותד" - דברי פתיחה -  09:15-09:00

 קפח-מעיין בוניץ – פרפרים בגינה הקהילתית – 10:00- 09:15

 צחור-ד"ר רחלי שוורץ – ספירת הפרפרים הגדולה – 10:30- 10:00

 רעננהעיריית , תחום הקיימותקרן לביא מזרחי, מנהלת  – הגינה הקהילתית ככלי לשיתופי פעולה – 11:00- 10:30

 הפסקה - 11:20- 11:00

 שרון-ד"ר ענת לוי – רכזי גינות קהילתיות מטעם הרשות -  11:50- 11:20

  הדס מרשל, - חיבור הגינות ויערות המאכל הקהילתיים לאקולוגיה ולטבע מקומי -  12:20- 11:50

 אל, רפרנט יערות מאכל קהילתיים בשרון-שלומי בר, מנהלת יחידת שטחים פתוחים ואקולוגיה                       

 אגרונום ארז שריג – בנית משאבים בגינה -חומה ומגדל  - 13:20- 12:20

 , כיבוד קלהפסקה - 14:00- 13:20

רכז  – לן זיוניץואי רעננהרכז גינות קהילתיות ב – משה פיאמנטה – סיור בגינה הקהילתית פעמונים -15:30- 14:00

 ית פעמוניםהגינה הקהילת

 .רכזי אתרי חקלאות יישוביתלההשתתפות בכנס הינה חובה 

 . בהרשמה מראשמותנה ו , בכפוף למקום פנויפתוח לכלל העוסקים בנושא כנסה
 ת.ההשתתפות בכנס הינה ללא עלו

 
 gl/forms/ZSSGjyQSkSeNCqU03https://goo. קישורל יש להיכנס מהרשביצוע ההל

  
  https://waze.to/li/hsv8z139mfקישור לוויז: 

 
 בברכה,

 אביגיל הלר
 ראש תחום גנים בוטניים וחקלאות יישובית )גינות קהילתיות( 

  וצוות אגף יער ואילנות

https://goo.gl/forms/ZSSGjyQSkSeNCqU03
https://waze.to/li/hsv8z139mf
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