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מי יקבלו את פרס עמק הירדן 2019? 
טקס הענקת פרסי המועצה יתקיים השנה ביום שני 
ה-23 בספטמבר. כתמיד, זה יהיה טקס מכובד ומרגש 
וכולם מצפים שאל הבמה יועלו אחר כבוד טובי בניו 

ובנותיו של עמק הירדן.
על מנת שוועדת הפרס, אשר תתכנס בקרוב, תוכל 
הטובים  את  מאד  טובים  של  קבוצה  מתוך  לבחור 
לחשוב,  נקראים  בעמק,  כולנו  אתם,   – מכולם 
לפשפש במגירות הזיכרון ולהעלות את שמותיהם של 

מי שראויים לפרס המועצה האזורית עמק הירדן.
נזכיר שוב, כי אלו צריכים להיות תושב/ת או קבוצת 
תושבים המתגוררים בעמק הירדן ושלא קיבלו עד 

היום את הפרס. 
דופן  יוצאת  הצטיינות  לייצג  אמור  המועמד/ת   -

בתחומו (אישית, או כחלק מקבוצה). 
- הוא תורם או תרם בפועלו לפיתוח וחיזוק האזור.

יחידה  גאוות  לשמש  יכול  השנים  רב  פועלו/ה   -
ודוגמא ומופת לדורות הבאים. 

הוא  מועמדים  שמות  להגשת  האחרון  המועד 
ה-6 ביולי. 

ידני  יש למסור באופן  את המעטפה עם ההמלצה 
בבית גבריאל, במשלוח בדואר (ראו פרטים במודעה 
לבית  אלקטרוני  דואר  במשלוח  או  המצורפת) 

 bg@betgabriel.co.il .גבריאל
לפרטים נוספים ולטופסי ההמלצה - היכנסו אל אתר 

  www.j-v.org.il .המועצה
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שילוב כוחות להגנה על החקלאים 
השבוע שעבר אותת לכולנו שגם בקיץ הקרוב נצטרך 
הגידול  בשטחי  פגיעה  למנוע  כדי  נחושים  להתייצב 

ובציוד החקלאי של ישובי עמק הירדן. 
בחמישי שעבר, התקיים מפגש חשוב של כל הגורמים 
הפחות  האזורים  על  בשמירה  שותפינו  הרלוונטיים, 
מוגנים בעמק הירדן ובאזור סובב כנרת. יוזמה חשובה 
קובי  סגן  הירדן,  בעמק  קהילתי  השיטור  מפקד  של 
משטרת  מפקד  של  להתכנסותם  הביאה  אלברט, 
באזור  מג"ב  מפקדי  סילוק,  אלי  ניצב  סגן  טבריה, 
הסמוך לנו, אנשי הסיירת הירוקה, נציגי יחידת ארז של 
אנשי  הלול,  מועצת  החשמל,  חברת  אש,  כיבוי  מג"ב, 
השומר החדש, מנהל מקרקעי ישראל, אגודת המים של 
מי  וכל  אפרת  אורי  המועצה  קב"ט  הירדן,  עמק 
בשטח  הפזורים  והמתקנים  הפתוחים  שהשטחים 

נמצאים תחת אחריותו. 
ששיתוף  ברור  היה  כמותו.  מאין  חשוב  היה  המפגש 
הפעולה ההדוק והתיאום בין כל הגורמים שישבו באולם 
הוא התשובה  הירדן  הישיבות במועצה האזורית עמק 
ומי  העבריינים  של  הראש  להרמת  ביותר  הטובה 
כבדים  נזקים  ולגרום  בחקלאות  לחבל  שמבקשים 

לחקלאי העמק.
גם  ערוכים  להיות  נדאג  אבל  שקט  לקיץ  נקווה 

לאפשרות שלא.
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עם הפנים לעתיד
חמישים בני ובנות נוער מתיכון בית ירח הגיעו בחמישי שעבר 
של  (מרתון  בהאקתון  חלק  ולקחו  כנרת  האקדמית  למכללה 

חשיבה) 'אקטיב-ואלי' בנושא חדשנות ויזמות בעמק הירדן. 
ההאקתון הינו פרויקט הדגל של המכללה, המתקיים בקמפוס 
זו השנה השנייה ומאפשר הזדמנות נהדרת לחשוף בני נוער 

לאקדמיה ולחדשנות.
במהלך שנת הלימוד, תלמידי בית ירח נחשפו לסוגיות שונות 
הדרומי:  הירדן  שיקום  הירדן.  עמק  תושבי  את  המעסיקות 
השפעת איכות המים על הצמחייה; פתרון לבעיית התחבורה 
הציבורית בסופי שבוע ובלילות לנוער; נזקי נמלת האש; נזקי 
והעלייה  המפלס  ירידת  עקב  בכנרת  שינויים  הדררות; 
מסעדות  בקרב  מיחזור  היעדר  בעמק;  התנים  במליחות; 

במתחם צמח; פסולת מוצקה בכנרת.
האירוע התקיים במרכז כנרת לחדשנות ויזמות והיווה אירוע 
נושאים  של  שורה  חקרו  המשתתפים  במהלכו  אשר  שיא, 
תחומים.  במגוון  והרצאות  פעילויות  במסגרת  עליהם  ולמדו 
את המשתתפים ליוו סטודנטים מן המכללה ומגוון רחב של 

מומחים מהאקדמיה ומן התעשייה.  
ראש המועצה האזורית, עידן גרינבאום, שנכח באירוע, ציין 
על  לומדים  "הצעירים  ביותר.  מרשים  בתהליך  מדובר  כי 
עם  ביחד  המחר.  משפת  נפרד  בלתי  חלק  שהם  תהליכים 
פרוייקט  ואנשי  כנרת  מכללת  של  האיכותיים  הסטודנטים 
גליליום ובשילוב מרכז כנרת לחדשנות ויזמות, כולנו עובדים 
ביחד כדי למצוא פתרונות לבעיות היום יום והמחר המשותף 

שלנו".
ההאקתון הוא שיתוף פעולה מבורך בין המכללה האקדמית 
המרכז  ירח,  בית  ותיכון  המועצה  של  החינוך  אגף  כנרת, 

האקדמי לנוער – 'גליליום', ומרכז 'כנרת' לחדשנות ויזמות.
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צפופים כמו סרדינים (וטוב להם)
המורה  אלף  נדב  בהובלת  ארבל',  'נופי  בביה"ס  ח'  שכבה 
משרד  של  הדיג  לחקר  המכון  עם  פעולה  ובשיתוף  למדעים 
החקלאות, ביצעה השנה מחקר מאלף שביקש לבדוק איך, אם 
בכלל, משפיעה הצפיפות בבריכה על התפתחותם של הדגים. 
המחקר התבצע בניהולה של אורלי יצחק ובליווי של אוהד 
נבו וחודייפה מסלאחה. שאלת המחקר היתה: איך משפיעה 
בסין)  (דגים ממשפחת הקרפיוניים, מקורם  הקוי  דגי  צפיפות 
הגיעו  החקר  לשאלת  שלהם?  במסה  העלייה  על  בבריכה 
הילדים אחרי כמה ימי ביקורים ועבודת מעקב בבריכות הדגים.

הגיעו  ילדים  של  קבוצות  החקר,  שאלת  שנבחרה  לאחר 
לבריכות דגים ששוריינו עבורם במכון ושם שקלו, מדדו רשמו 
ועקבו אחרי הדגים. נגלה לכם, שמסקנת המחקר היא כי דגי 
הקוי אינם נפגעים מהצפיפות ודווקא כאשר הצפיפות נמוכה 

– השינוי במסה הוא הקטן ביותר... 
עבודת החקר של תלמידי כיתה ח' ב'נופי ארבל' הגיעה לגמר 
ובכנס שהתקיים  המחוזי של עבודות חקר בחטיבות הביניים 
נציגים נבחרים מהשכבה הופיעו בפנאל,  ב-15.5 בכרמיאל, 
סיפרו על החקר, ענו על שאלות מהשופטים ומהקהל והפגינו 

בקיאות וידע רב.
גאים בתלמידים ומודים על שיתוף הפעולה עם מכון הדיג.

הורות עם צרכים מיוחדים
ואגף  קהילה  אגף  בשיתוף  המועצה,  של  הצעירים  מרכז 
החינוך - מזמינים הורים בעמק הירדן והאזור לסידרת מפגשים 

חדשה: מפגשי קבוצת הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים.
הפגש הראשון יתקיים ביום שלישי ה-4 ביוני באולם הישיבות, 

בקומה העליונה של בניין המועצה.
זוהר יחיאלי, מרכזת יחידת הבריאות של המועצה, ממליצה 
להקשיב  להגיע,  מיוחדים  צרכים  בעלי  לילדים  להורים  מאד 
ולהשמיע, כדי שניתן יהיה ליצור שיח מפרה בגובה העיניים, 
כזה שיביא את קולם של הילדים ושל המשפחות אל הציבור 

הרחב בעמק הירדן.
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מיחשוב חדש לבתי הספר 
עמדת שומר בחווה החקלאית 

וציוד  אגף החינוך של המועצה הזמין בימים אלה מחשבים 
שקל.  אלף   200 של  כולל  בערך  הספר  לבתי  תקשוב 
לכללים  ובהתאם  הפיס  מפעל  בסיוע  מתקיים  הפרוייקט 

שנקבעו על ידו.
מפעל  במכרז  שזכתה  מטח',  'נס  מחברת  הוזמן  הציוד  כל 
הפיס ובהתאם לצרכים שהוגדרו על ידי כל אחד מבתי הספר 

בעמק.
חשב/מנהל  שגיא  ערן  המועצה,  מטעם  מרכז,  הרכש  את 

ארגוני של אגף החינוך.
לרכישה  תקציב  המועצה  מליאת  אישרה  השבוע  בנוסף, 
כריזה  ומערכת  והצבה של עמדת שמירה בחווה החקלאית 
 ,(2.6) הבא  החודש  בתחילת  במקום.  לאבטחה  שתסייע 
יתקיים טקס חנוכה רשמי של חוות 'צמח בראשית' במעמד 
הצפוני  המחוז  מנהלת  גרינבאום,  עידן  המועצה,  ראש 
במשרד החינוך הד"ר אורנה שמחון ומנכ"ל צמח מפעלים 

אזוריים, מנשה שלום.

קנאביס גם לגיל השלישי
להגיע  הציבור  את  מזמינים  יעקב  באשדות  איל  בית  אנשי 
ביום  תתקיים  ההרצאה  רפואי.  קנאביס  בנושא  להרצאה 

ראשון הקרוב 26.5 בשעה 18:00. הכניסה חופשית.
בקנאביס  לטיפול  מרפאה  פתיחת  לרגל  תתקיים  ההרצאה 
'ניאמדיק'  מרפאת  אנשי  יציגו  בהרצאה  בטבריה.  רפואי 
בטבריה שיטות טיפול המשלבות רפואה מודרנית עם טיפול 
בקנאביס רפואי. מרפאת ניאמדיק מתמחה בהענקת טיפול 

לבני הגיל השלישי.
ההרצאה בעברית ומונגשת לקהל הרחב. היא תלווה במצגת 

עם סרטונים המציגים מקרים אמיתיים.
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מחפשים את הפרק הבא
י"א בעמק הירדן הגיעו בסוף  נוער משכבה  ובנות  כ-70 בני 
באולם  ומכינות  שירות  בשנות  מתעניינים/ות  לכנס  השבוע 
ידי  על  נוהלה  למפגש  והיציאה  ההתארגנות  מזרע.  בקיבוץ 
עם  היכרות  החבר'ה  עברו  בכנס  הנוער.  עידן-יחידת  מרכז 
הקיבוצית  בתנועה  הביטחון  הביטחון  ואגף  הנח"ל  מחלקת 
והמסלולים  והמכינות  השירות  שנות  למיגוון  ונחשפו 
והאפשרויות שיעמדו לרשותם עם סיום שנת הי"ב. לאחר מכן, 
השירות  משנות  נציגים  עם  והנערים  הנערות  נפגשו 

ומהמכינות וקיימו מעגלי שיח עם הש"ש-ים הנוכחיים.

לפני השרב והמדורות   
בישוב פוריה עילית מצאו השבוע דרך מקורית ומהנה במיוחד 
קיימו  הישוב  במרכז  המתישות.  הטמפרטורות  עם  להתמודד 
והוריהם חגיגה של קצף מצנן – באדיבות אנשי  הקטנטנים 

כיבוי אש מתחנת טבריה. 
את הפעילות המהנה ניצלו אנשי תחנת הכיבוי כדי להסביר 
ל"ג  מדורות  לקראת  הנדרשת  הזהירות  על  ולהורים  לילדים 
לאבירם  והמבלים  הישוב  ועד  אנשי  הודות  בסיום  בעומר. 

עמר ולחברים היקרים מכיבוי אש.
של  החינוך  ממערכת  גודיס  ואיריס  סעדון  ליפעת  שאפו 

הישוב וליו"ר המועצה הדתית ניסים אלקובי.
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אלפים ביריד החקלאות
אלפי תושבי עמק הירדן והאזור ולא מעט תיירים - השתתפו 

בסוף השבוע האחרון ביריד החקלאות המסורתי במול כנרת.
מדובר באירוע משותף של המועצה האזורית עמק הירדן, צמח 

מפעלים אזוריים, מועצה אזורית גולן ומול כנרת בצמח. 
צמח,  תאגידי  של  החקלאות  תוצרי  ביריד  הוצגו  היתר  בין 
דוכנים של יצרנים מקומיים, דוכני הסברה של השומר החדש, 

רשות הכנרת, כפר נהר הירדן ועוד.
הילדים  זכתה תערוכת הכלים החקלאיים.  רבה  לב  לתשומת 
החינוכית  החקלאית  החווה  של  פעילות  מתחמי  משלל  נהנו 
׳צמח בראשית׳, של מכללת כנרת ושל מגמת החקלאות בתיכון 

בית ירח.
צחי  לשם,  אורית  אגוזי,  ענבל  ההפקה:  לצוות  תודה 
בוחניק, עידן הלמן, גיל סופר, ולדורי עברי מ'מגדלור' על 

התכלול של האירוע.
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ALS-לרוץ ולתרום לחולי ה
בעל  ספורטיבי  אירוע  יתקיים  במאי,  ה-30  הבא,  חמישי  ביום 
הציבור  את  מזמינה  'ישראלס'  עמותת  דופן:  יוצאת  חשיבות 
למירוץ החברים ה-8 למען חולי ALS שיתקיים ביום חמישי החל 

בשעה 18:00 ברמת השרון. 
ק"מ,   4.2 או   2 מקצים:  שני  בעל  עממי  מירוץ  כולל  האירוע 
המירוץ  וילדים.  למבוגרים  חווייתי  והפנינג  בריצה  או  בהליכה 
נועד להגביר את המודעות לעובדה שחולי ה ALS נאבקים כנגד 
מחלה שמתקדמת עד לשיתוקם המוחלט כאשר, נכון להיום, אין 

תרופה המסוגלת לבלום את התקדמותה עד לסוף המר.
המעוניינים בכך – מוזמנים לתרום כל סכום למען החולים, גם 

.www.friends4als.org.il  אם אינם משתתפים במירוץ
נינה בן משה, בת חברת דגניה א', חלתה לפני שלוש שנים 
אלה  את  לעודד  כדי  מילים,  מספר  לומר  מבקש  והיא   ALS-ב
כסף  סכום  לתרום  למירוץ,  להירשם   – המתבלטים  ביניכם 
ולשתף את חבריכם בסיפורה, כדי לעודד התגייסות של ציבור 

רחב ככל הניתן למען מי שחלו.
"אני נינה בן משה, בת וחברת דגניה א', בת 81 (לפני שחליתי 
הרגשתי כמון בת 43), נשואה ליונתן בן משה. יש לנו 4 ילדים 
והוראת  בבימוי  עסקתי  בעברי  פנסיונרית.  אני  נכדים.  ו-8 
קולנוע, תיאטרון ומוזיקה, וכן ניהלתי את בית האבות של דגניה. 
 ALS עם  ואובחנתי  בדיבור  הפרעות  התחילו  שנים   3 לפני 

בולברי.
"מספר חודשים לאחר האבחון, התחלתי לכתוב מאקמות, כדי 
אני  מטומטמת.  שאני  יחשבו  שלא  כדי  וגם  ליצור  לתקשר, 

מחלקת לחברים ומפרסמת בעלון דגניה". 
היכנסו אל עמוד הכתבות באתר המועצה (לשונית בצבע 
ירוק בעמוד הבית של האתר) ותוכלו לקרוא את סיפורה של נינה 

בן משה ולמצוא שם את ספר השירים שלה.
www.j-v.org.il 

זכיתי  כן,  כמו  ומעבר.  מעל  שעוזרות  נאמנות  חברות  לי  "יש 
בחברה מופלאה - רזיה טבת, שמלווה אותי ו'מדברת במקומי'. 
תודה גדולה לצוות המסור של עמותת ישראלס ולחברי החולים 

המספרים, מתייעצים ועוזרים".
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להתאמן עם הטובים ביותר
ילדי  עם  משותף  אימון  קיימה השבוע  בג'ודו  ישראל  נבחרת 
בית הספר לג'ודו בניהולם של גולן פולק וטומי ארשנסקי. 
אורן  המאמן  עם  מלא,  בהרכב  שאן  לבית  הגיעה  הנבחרת 
סמדג'ה, שזכה במדליית ארד באולימפיאדת ברצלונה 1992 
ועם המדליסט האולימפי הטרי אורי ששון (מדליית ארד בריו 
דה ז'ניירו 2016) ומצטיינים נוספים מאליפויות עולם ואירופה 

ובהם שגיא מוקי, פיטר פלצ'יק, טל פליקר ואחרים.
נסעו  וארשנסקי  פולק  עם  המתאמנים  הירדן  עמק  ילדי  גם 
באליפות  ארד  במדליית  שזכה  עברי,  נבו  המרגש.  למפגש 
לנו  שגם  אצבעות,  נחזיק  בגאווה.  אותנו  ייצג  בג'ודו,  הצפון 

בעמק יהיה יום אחד מדליסט אולימפי.

תלמידי בית ירח חיבקו את המשפחות
זו שנה שנייה בה סניף יד לבנים עמק הירדן מחלק למשפחות 
השכולות שחברים בארגון יד לבנים הארצי "שי" לחג הפסח. 
י'  כיתות  שכבת  תלמידי  ידי  על  יחולק  שהשי  הוחלט  השנה 
נופל/ת,  כל  של  חייו  סיפור  את  קיבלו  ירח. התלמידים  מבית 
הגיעו  השכולות  המשפחות  עם  ובתיאום  הסיפור  את  למדו 

אליהם הביתה ולמדו להכיר גם את המשפחות.
מבחינה חינוכית הייתה פה פעולה חשובה גם לתלמידים וגם 

למשפחות השכולות שזכר יקיריהם לא נשכח.
סניף יד לבנים מודה לתלמידים והנהלת בית ירח על שיתוף 

הפעולה, ומקווה לשיתופי פעולה גם בעתיד.
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?�נשבר לכ

�כללית שמחה להזמינכ
להשתת ב�דנה ייחודית

לגמילה מעישו�
 ה
דנה נמשכת כ-8 מפגשי� ללא עלות ומועברת ע"י 

ד�ר עמרי אלרואי מומחה בנושא גמילה מעישו	

20:30 | 30.05.2019
מרפאת עמק הירדן

לפרטים והרשמה: 04-6655300
ההרשמה מתבצעת דרך משרד המרפאה

מספר המקומות מוגבל

ללקוחות
כללית
בלבד
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  HARVEST-POST –טיפול בפרי אחרי קטיף  קורס
 בתי אריזה ומטעיםהשתלמות לעובדי 

 15.30 – 9.00 :2019 ולילי 3 עדליוני  5גשים בימי רביעי מפ 5 -חוות הניסיונות בצמח 

 .טיפול בפרי אחרי קטיףבנושא  ןעדכון וריענו ההשתלמות: תמטר

 .בתי אריזה, מנהלי ועובדי מטעיםמנהלי ועובדי הקורס מיועד ל: 
 

 נושאי הקורס:
 מגמות חדשניות באחסון פרי -
 התפתחות הפרי ופיסיולוגיה של ההבשלה -
 השפעת גורמי שדה על איכות הפרי -
 בדיקות קטיף ומדדי הבשלה -
 ן פריועקרונות ושיטות קירור ואחס -
 ים פתולוגים באחסון פרי והדברתםגורמ -
 ריקבון אחרי קטיףסביבות הפרי ודרכי התמודדות עם  -
 טיפולי הסגר בפירות לאחר קטיף -
 הורמון ההבשלה –אתילן  -
 על אורך חיי המדף של הפרי םציפוי פרי: סוגי דונג והשפעת -
 אבוקדורימון, מנגו ודובדבן, אגס,  תפוח,, פרי הדראחסון:  -
 באמצעות אריזות מתקדמות פרישמירת איכות ה -
 מקומו של בית האריזה בשרשרת הערך החקלאית -
 עקרונות אריזה והכנה ליצוא -
 מגמות גלובליות בשוק תוצרת חקלאית טרייה -
 מגמות בשוק הפירות המאוחסנים -
 ת אחסון פירותכלכל -
 סיור בבית אריזה צמח אבוקדו -
 מרכז וולקניב לחקר תוצרת חקלאית כוןמסיור מקצועי ב -

 
 .3.7.19, 26.6.19, 19.6.19, 12.6.19, 5.6.19בימי רביעי:  03.15 – 9.00מפגשים שבועיים  5 הקורסמועדי 

 
 חוות הניסיונות בצמח :הקורסמקום 

  Nisyonot@zemach.co.ilמזכירת צמח ניסיונות ריקי, לפנות בדוא"ל לוהרשמה ניתן לפרטים נוספים 
 04-6773200או בטלפון 

 שינויים בתכנית יתכנו  – ט.ל.ח
 מ

 בין המרצים:
 ד"ר דני גמרסני 
 פרופ' חיה פרידמן

 פרופ' רון פורת 
 ד"ר טלי גולדברג 
 ד"ר שאול נשיץ
 ד"ר נועם אלקן 
 ד"ר אוהד נריה

,  אורי בךעמוס לוין, 
 עמית ברונר 

 ומרצים נוספים
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 * POSTHARVESTטיפול אחרי קטיף ואחסון פרי  תכנית קורס
 

 5.6.19: 1מפגש 
 מרצה נושא 

  הרשמה וקפה 9.00 – 8.30
 מנכ"ל צמח ניסיונות –רון יצחקי  פתיחה 9.15 – 9.00

 
ומקומו של בית האריזה שרשרת הערך החקלאית  9.30 – 9.15

  בשרשרת הייצור החקלאית
 שרה אדוםד"ר 

 גליל אקספורט -דרור אינגרמן  מגמות גלובליות בשוק תוצרת חקלאית טריה 10.45 – 9.30
  הפסקה 11.00 – 10.45
 פרי מטולה  –קובי כץ  מגמות בשוק הפירות המאוחסנים 12.00 – 11.00
  הפסקת סנדביץ' 12.15 – 12.00
ציפוי פרי: סוגי דונג והשפעת הדונג על אורך חיי  13.45 – 12.15

 המדף של הפרי
אורי בך, מנהל הפיתוח של מוצרי 

 פק-סייפ
 מנהל אריזה, מהדרין –משה גלעדי  עקרונות אריזה והכנה ליצוא 15.30 – 14.00

 12.6.2019: 2מפגש 
 מרצה נושא 

 קירור גליל –עמוס לוין  אחסון פירותכלכלת  10.30 – 9.00
  הפסקה 10.45 – 10.30
 סטפאקחברת  - ד"ר אוהד נריה הפיסיולוגיה של הפרי 12.15 – 10.45
  הפסקת סנדביץ' 12.30 – 12.15
 סטפאקחברת  - ד"ר אוהד נריה שמירת איכות הפרי באמצעות אריזות 14.00 – 12.30
 מילופרי –ברונר עמית  יפול באבוקדו לאחר קטיףט 15.00 – 14.00
 ל צמח אבוקדומנכ" –אבי איזנברג  סיור בבית האריזה צמח אבוקדו 16.30 – 15.00

 וולקניבמחלקה לטיפול בתוצרת חקלאית במרכז : סיור 19.6.2019: 3מפגש 
 מרצה נושא 
 מכון וולקני –ד"ר חיה פרידמן  מגמות חדשניות באחסון פרי 
  סיור במחלקה לטיפול בתוצרת חקלאית 
 מכון וולקני - ד"ר רון פורת אחסון הדרים 

 26.6.2019: 4מפגש 
 מרצה נושא 

 מכון וולקני - נועם אלקןד"ר   גורמים פתולוגים באחסון פרי והדברתם 10.30 – 9.00
  הפסקה 10.45 – 10.30
. תגובות ההגנה של 2פתולוגיה של גורמי רקבון.  12.15 – 10.45

. סביבת הפרי ודרכי התמודדות 3הפרי הקטוף. 
. טיפולי הסגר בפירות 4עם רקבונות לאחר קטיף. 

   לאחר קטיף. 

 מכון וולקני - ד"ר נועם אלקן

  הפסקת סנדביץ' 12.30 – 12.15
  ד"ר שאול נשיץ עקרונות ושיטות של קירור ואחסון פרי  14.00 – 12.30
 ד"ר שאול נשיץ תפוח ודובדבן –אחסון גרעיניים וגלעיניים  15.30 – 14.00

 3.7.2019: 5מפגש 
 מרצה נושא 

 ד"ר דני גמרסני הורמון ההבשלה -אתילן  10.30 – 9.00
  הפסקה 10.45 – 10.30
 ד"ר דני גמרסני אחסון אגס ורימון 12.15 – 10.45
  הפסקת סנדביץ' 12.30 – 12.15
 ד"ר טלי גולדברג  בדיקות קטיף ומדדי הבשלה 14.00 – 12.30
 "ר טלי גולדברג ד מנגו אבוקדו ו –טיפול בפרי אחרי קטיף  15.00 – 14.00
  סיכום וסיום 15.30 – 15.00
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י‘‘ח אייל | 23 מאי 2019     
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--------------------------------- 
 ©               ראדו –אדום 

 

  HARVEST-POST –השתלמות טיפול בפרי אחרי קטיף 
 

 :טופס הרשמה
 
 3.7.2019 –5.6.2019מפגשים שבועיים  5 

 
 Nisyonot@zemach.co.il עבור ריקי, או שלח/י בדוא"ל 6773201-04פקסס/י טופס זה לפקס מספר 

 
 _____________________שם פרטי ומשפחה ______________________  תפקיד 

 טלפון להתקשרות __________________ תאגיד / קיבוץ _____________________

 כתובת דוא"ל ____________________________________________________
 

 דמי השתתפות, כוללים חומר לימודי וכיבוד:   

 ).₪ 3,441 כולל מע"מ בתוספת מע"מ כחוק (סה"כ לתשלום ₪ 2,941   
 
 

 תשלום:

 30.5.2019התשלום יבוצע עד 

 החשבונית תהיה ע"ש ________________________ ח.פ ___________________

 כתובת למשלוח החשבונית ___________________________________________

 כתובת דוא"ל ____________________________________________________

 

 אמצעי תשלום:

 :נא סמן את האפשרות המועדפת
     

 , סניף אפרידר, בנק הפועלים651 - 573068___  העברה בנקאית לחשבון 

 

 אדור ייעוץ, הדרכה ומחקר בע"מ-המחאה לפקודת אדום___  

 

 למייל: 30.5.2019החזרת תשלום במקרה של ביטול: יש להודיע על ביטול, בכתב, עד לתאריך *  

Nisyonot@zemach.co.il 

 


