
 

 

 הגנת הצומח בעצי פרי
 הישגים, חידושים ואתגרים

 יום העיון מוקדש לד"ר שאול בן יהודה, לרגל פרישתו לגמלאות, על תרומתו הרבה לענף הפירות 

 
 

 
 

 יום:תכנית ה
 התכנסות וכיבוד קל 09:00-08:30
 שה"מת, אגף ענפי שירות וסביבה חקלאי מנהל ,חיים תג'ר - דברי פתיחה 09:10-09:00
המחקר החקלאי,  ומנהל ולביקורת , השירותים להגנת הצומחמין שה"שיתוף הפעולה ב 09:25-09:10

 המגמה למעבר לממשק פגעים ידידותי לסביבה קידום שםל
 מחקר החקלאיהמ"מ ראש מנהל  ה,גר עבד פ'פרו - 
 ומגמות עתידיותתמונת מצב  -רות בישראל יענף הפ 09:40-09:25

 מנהל אגף מטעים, שה"מ, יצחק קוסטו - 
 מגמות בצריכה וסחר של פירות 10:00-09:40

 ופיתוח הכפר משרד החקלאותכלכלה ואסטרטגיה,  ,למחקרהחטיבה , יעל קחלד"ר  - 
 מזיקים ים יפרוקי רגל עםבהתמודדות רות יאתגרי ענף הפ 10:30-10:00

 חוקר מתנדב במכון להגנת הצומח, פרופ' צביקה מנדל - 
 האם מחלות או וריאנטים פולשים מאיימים על חקלאות הצומח בישראל? 10:50-10:30

 פרופ' דני שטיינברג, מנהל המחקר החקלאי - 
 מטעלמזיקים הבעלי חוליות עם גישות וטכנולוגיות חדשות להתמודדות  11:20-10:50

 השירותים להגנת הצומח ולביקורת, ד"ר יואב מוטרו - 
  הפסקה 11:40-11:20
מזיקי מפתח בגידולי  עםמיזמים פורצי דרך בהתמודדות במעורבות שה"מ במחקרים ו 12:10-11:40

  גמלאי שה"מ ,ד"ר שאול בן יהודה - הפירות
 בחינת תכשירים חדשניים ממקורות מיקרוביאליים להדברת עש התפוח המדומה 12:30-12:10

 ספיר ה אקדמית, מכללהלילי מונדק"ר ד -  
  במטעי מושבות השומרון כמודלידידותיים לסביבה  ממשקי הדברה 12:50-12:30

 מושבות השומרון -ארגון הדב"מ  ,לאה סלע - 
 בעיה מקומית: גישה חדשה להדברת עש התפוח המדומהשל הדברה מרחבית  50:12-05:13

 'בע"מ לוכסמבורג' חברת ,מעין גולני - 
 הדברה במטע שירישימוש ברחפנים ליישום תכמינוף ה 13:20-13:05

 'טה אינובישייןאל' ברתח תומר רגב, -
  הפסקה 13:40-13:20
חשיבות והיתכנות ההדברה המיקרוביאלית בענף הפירות על רקע ההתמודדות עם  14:00-13:40

 מנהל המחקר החקלאי דנה מנט,ד"ר  - חדקונית הדקל בענף התמר
 םעמות דרכים להתמודדהו עשבים פולשים ומתפרצים במטע 14:30-14:00

 מנהל המחקר החקלאי ,יער נווה מאור מצרפי,"ר ד -
 "משה ענת זיסוביץ,ד"ר  - בעצי פרי נשירים צהבוןמחלת ה 14:50-14:30

 תמונת מצב ומבט לעתיד -מחלות וירוס בכרם  50:14-10:15
 תחום הגנת הצומח, שה"מ ,ד"ר תרצה זהבי -

 
 meiravh@moag.gov.il :מיילבפנו  -עיון הישג או מוצר בנושא יום הבכרזה המעוניינים להציג 

   חיים תג'רחיים תג'רחיים תג'ר   :::מנחה יום העיוןמנחה יום העיוןמנחה יום העיון
 

 חשוב: בהתאם למגבלות הקורונה ולהנחיות משרד הבריאות ומשרד החקלאות, ההשתתפות בכנס מתאפשרת
 יועבר הכנס הפורנטלי לזום. -בהצגת תעודת מחוסן, תעודת מחלים או תוצאות בדיקה שלילית. במקרה הצורך 

 לרישום לחצו כאן  -  שמו בקישוראנא היר
 
 

 בברכה,

 ;פרופ' צביקה מנדל, חוקר מתנדב במכון להגנת הצומח ;ד"ר שאול בן יהודה, גמלאי שה"מ
 ;יעקב גוטליב, תחום הגנת הצומח, שה"מ

 , שה"מmeiravh@moag.gov.il דוא"ל: ,6249266-050מירב חג'בי, רכזת הדרכה, טל': 
 

  שנייום 
7.3.22 15:30-08:30 

 לם כהן,או
משרד 

 החקלאות

 אגף ענפי שירות וסביבה חקלאית
 תחום הגנת הצומח
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