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 אירוע הפסגה של הענף- ועידת ישראל לגינון

 אנשי מקצוע מובילים ,  בכירי הענף, ראשי רשויות 

 ?רוצים שענף הגינון יפרח בלעדיכם

קריית שדה , " Avenue" לספטמבר במרכז הקונגרסים 8נפגשים שוב ב
 התעופה

המפגש החשוב . מקבלי החלטות ומובילי הענף, מפגש אנשי מפתח
והיוקרתי בענף שיניב את המהלכים הגדולים והמשמעותיות ביותר 

 !!!בישראל

 3- ה ופיתוח הנוףועידת ישראל לגינון

בשכונה ובגינה הפרטית הוא אחד הגורמים המרכזיים שמוסיפים לנו , במוסדות, אין עוררין על כך שגינון יפה ברחובות העיר
ראשי הערים בישראל יודעים היטב שגינון מושקע הוא גורם משיכה לאוכלוסייה חזקה ואפילו שיקול מרכזי . טעם לחיים

 .בבחירות לראשות העיר

 הוקמה במטרה להעלות לסדר היום הציבורי בישראל את חשיבות ההשקעה בגינון " ופיתוח הנוף״ועידת ישראל לגינון
ואכן ועידות ישראל לגינון היו . להגדלת התעסוקה וכמעט לכל תחום בחיינו, לכלכלה, והיתרונות הגדולים לאיכות החיים

, אדריכלי נוף, ראשי השלטון המרכזי בישראל, ראשי רשויות, השתתפו בהן השרים להגנת הסביבה- הצלחה גדולה
, משתלות יצור, מתכננים, קבלני הגינון המובילים בישראל (גזברים, רכש, גינון, שפע)מנהלים בכירים ברשויות 

 .גננים ועוד , אצטדיונים, בתי חולים, בתי אבות, מנהלי בתי מלון, משתלות דרכים

הצלחנו להעלות את המודעות להשפעה הרבה שיש  לטיפוח המרחב הציבורי על איכות חיי התושבים במדינתנו בקרב מקבלי 
יותר מכל הצלחנו ליצור מפגש בלתי אמצעי בין חמש מאות מובילי הענף מפגש . ההחלטות ומובילי דעת הקהל בישראל

 !!!שהניבו את העסקאות הגדולות והמשמעותיות ביותר בישראל

 שתתקיים תעסוק בין היתר בחשיבות טיפוח עצי הצל במרחבים הציבורים במדינת 3- ה ופיתוח הנוףועידת ישראל לגינון
אין ספק שישראל זקוקה לשמירה על העצים הקיימים ושתילת עצים . בה לפחות שמונה חודשי קיץ, ישראל שהיא ארץ חמה

 .רבים  אשר ישנו את איכות חיינו מקצה לקצה

מחקרים . כמו כן תעסוק הוועידה בהשפעה של הסביבה הירוקה והפורחת על התנהגות התושבים ואפילו על חינוך הילדים
נושא נוסף שידון בוועידה הוא השפעת הגינון על היקפי . רבים מוכיחים שממדי הפשע בסביבה מוזנחת גדולים פי כמה וכמה

 .אנו סבורים שככל שנטפח את הגינון כך יגדלו כמויות התיירים שיפקדו את ארצנו- התיירות

 .גני טיבולי באיטליה ואפילו הגנים הבהאים שלנו מושכים מיליוני תיירים בכל שנה בזכות גינון מיוחד, גני ורסאי בצרפת

 :תוכנית הכנס 

 ארוחת בוקר ומינגלינג, התכנסות 08:30-10:00

  ברכות ודברי פתיחה10:00-10:30

יו״ר קבוצת משוב - מר חיים אלוש

 .ר המרכז לשלטון מקומי"יו- מר חיים ביבס 

מנכ״ל האגודה לתרבות הדיור -מר ראובן צדוק 

 .ר התאחדות חקלאי ישראל ומזכיר תנועת המושבים"יו-  מאיר צור מר

 .נציג משרד החקלאות- מר ישראל גלאון 
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 עצים לשינוי פני המדינה:  מושב ראשון10:30-11:10

המטרה היא ליצור שינוי במרחבים העירוניים בישראל שיקטינו את . אחת הבעיות החמורות במרחב הציבורי בישראל היא היעדרו של צל
 מר :בהשתתפות. ובחופי הים,  בחצרות בתי הספר וגני הילדים, בגנים הציבוריים, בכיכרות: זיהום אויר ויספקו הגנה מפני השמש היוקדת

. ה משתל נציג,  מנהל אגף פרחים והנדסת הצומח במשרד החקלאות ישראל גלאון

 .פרופסור ארנון סופר- גינון אינו רק נוי אלא נכס אסטרטגי  - 11:10-11:30

-  משטחה הינו שטח מדברי 60%ומדינה שבה . עם הרגלי צריכה של מדינת עולם ראשון, במדינה עם ריבוי טבעי של מדינת עולם שלישי
ולכן הפתרון לשמור על .  משטחי המדינה הינן שטחים הקשורים לצבא וביטחון50% ך כלובנוסף ע, וגם ככל הנראה אחוזים אלו יגדלו

! ישראל כמדינה בעלת חברה מערבית הוא הגינון
! גינון הוא לא רק נוי אלא גם נכס אסטרטגי

 ?איך הופכים פארק עירוני לפארק מוצלח-  מושב שני11:30-12:15

, מתקני כושר ציבוריים, מתקני ספורט: בשנים האחרונות חלו שינויים בפארקים ונוספו לפארקים אטרקציות רבות שמושכות קהל רב כגון 
ואפילו מפגשים , הופעות, בנוסף לכך ברבים מן הפארקים מתקיימים אירועים רבים כגון ימי הולדת. אגמים ובריכות ומתקני משחקים רבים

 .לציבור הרחב מטף ועד אדם מבוגר" מרחב ירוק"ולמעשה הפארקים מהווים . משפחתיים
 , ראש המועצה האזורית לב השרון- עמיר ריטוב , אגרונום בכיר- גיל רוזנברג 

  הפסקה קפה ומינגלינג12:15-12:45

שקל מיליון 50 של בהיקף הותיקות בשכונות הגינון לשיקום הממשלתית בתוכנית להשתלב בוא-  מושב שלישי12:45-13:30  

 .ותשובות שאלות בכיר במשרד להגנת הסביבה כולל סמנכל סמט גיא י"ע בהצגת 

בסטנדרט בניה גבוה ועם פיתוח , עוד ועוד שכונות חדשות. בשנים האחרונות יודעת מדינת ישראל תנופת פיתוח מרשימה במרחב העירוני
במרכזי הערים נותרו שכונות ותיקות הסובלות לעיתים , עם זאת. סביבתי מרשים נבנות בשולי הערים ומרחיבות את המערך האורבני

שדייריהם נמנים לא פעם עם הקבוצות , חצרות הבניינים. ההזנחה במרכזי הערים ניכרת הן במרחב הציבורי והן בשטח הפרטי .מהזנחה
למחסני גרוטאות או , כך ניתן למצוא חצרות שהפכו בפועל לאתרי פסולת. סובלות מהזנחה רבת שנים , החלשות יותר בחברה הישראלית

. תושבי השכונות המדוברות הם במקרים רבים אנשים שהיו יכולים לעשות שימוש רב בשטח ּלו היה מטופל כיאות .למפגע סביבתי אחר
מספסל , היו יכולים להפיק תועלת רבה ממרחב נעים ומטופח, שנמנים במקרים רבים על קבוצות אוכלוסייה חלשות יותר, דיירים אלו

  .צמחיה או חקלאות עירונית, פינת משחקים, לשבת

 מזיקים ופולשים בישראל-  מושב רביעי13.30-14.15

. לחקלאות ולכלכלה, לטבע לבריאות הציבור, סכנה גוברת לגינון העירוני
שיטת כחלחלה הם רק חלק קטן מהפולשים והמזיקים מן החי ומן הצומח  שחדרו , יתוש הטיגריס האסיאתי, נמלת האש, חדקונית הדקל

למה לא מקימים רשות ? איך למנוע חדירת פולשים ומזיקים חדשים? מה הם הדרכים היעילות לטפל בהם. לישראל והפכו ל״מכת מדינה״
מנהל אגף בקרת חומרי - ר אורי שלום"ד: משתתפים.ל קבוצת משוב"מנכ- מר חיים אלוש: מנחה? לאומית שתילחם במזיקים ובפולשים

ראש תחום הגנת הצומח  -  מר שמעון ביטון,אקולוגית החברה להגנת הטבע- ר עפרי גבאי"ד,הדברה ומזיקים במשרד להגנת הסביבה

 .במשרד החקלאות

  טקס חלוקת אותות נבחרי השנה של העיתון ״ גנים ירוקים״14:15-14:45

. ל קבוצת משוב" מנכ-מר חיים אלוש, ר הוועדה הבוחרת"אגרונום בכיר וי- מר גיל רוזנברג: מנחה הטקס

 . ארוחת צהריים חגיגית ועשיר15.00-16.00

 

 התוכנית נתונה לשינויים*


