משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע
אגף הירקות

הזמנה לקורס
עקרונות גידול בבתי צמיחה
וחידושים טכנולוגיים
ירקות ,פרחים ,צמחי תבלין ומרפא
הנכם מוזמנים לקורס בנושא עקרונות גידול בבתי צמיחה וחידושים טכנולוגיים,
אשר יתקיים במהלך החודשים פברואר-מרס  ,2018במועדים המפורטים להלן,
באולם הכנסים שבבניין ההנהלה  -משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,בבית דגן.
הקורס מיועד לחקלאים ולעוסקים בתחום המעוניינים להתעדכן ולהעשיר את ידיעותיהם בנושא גידול
בבתי צמיחה לא רק מהיבט מעשי ויישומי אלא גם ברמה מעמיקה ויסודית ,הכוללת את מגוון התחומים
הקשורים לנושא .ההרצאות יועברו ע"י מיטב החוקרים ,המדריכים ואנשי המקצוע המובילים בתחום.
בנוסף להרצאות העיוניות ,יתקיים סיור מקצועי.

נושאי הלימוד
•
•
•
•
•
•

בתי צמיחה ובקרת אקלים
אקלים ,חיישנים ,מדדי צריכה
הגנת הצומח ויישום חומרי הדברה
חומרי כסות וחיפוי
חימום ,קירור ואוורור
אור ותאורה

•
•
•
•
•
•

תכנון ותחזוקה
הדברה משולבת
רשתות ובתי רשת
שילוב מערכות סולריות
ניהול עבודה
הידרופוניקה ומצעי גידול

תכנית מפורטת תחולק למשתתפים ביום פתיחת הקורס.
למשתלמי הקורס שייקחו חלק בכל המפגשים ,תוענק תעודה מטעם שירות ההדרכה והמקצוע,
משרד החקלאות.

מיקום הקורס ומועדיו
הקורס יתקיים באולם הכנסים שבמשרד החקלאות בבית דגן ,ויכלול  8מפגשים אחת לשבוע בימי שני,
במועדים שלהלן( 26/3/18 ,19/3/18 ,12/3/18 ,5/3/18 ,26/2/18 ,19/2/18 ,12/2/18 ,5/2/18 :סיור*).
שעות הלימוד.15:00-09:00 :
* הסיור יתקיים ברכבים פרטיים.

מחיר הקורס
לנרשמים עד לתאריך  22/1/18עלות הקורס למשתתף היא .₪ 1,200
החל מתאריך  23/1/18יהיו דמי ההשתתפות בקורס בגין רישום מאוחר.₪ 1,300 :
המחיר כולל כיבוד קל וארוחת צהריים.

פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של  20משתתפים לפחות.
אופן ההרשמה
לאחר התשלום באחת משתי הדרכים המצוינות להלן ,יש להירשם לקורס באמצעות מילוי הספח המצורף
ושליחתו לפקס.03-9485881 :
שימו לב ,משלוח הספח ללא ציון אמצעי התשלום אינו מהווה אסמכתא לרישום.

דרכי התשלום
 .1באמצעות כרטיס אשראי בלבד למחלקה לכספים – אסתי אדוניה ,טל'.03-9485342 :
 . 2משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או כל אמצעי תשלום אחר בתיאום עם יוסי יוסף ,טל'.03-9485330 :

חשוב!
למשלמים בהמחאה  -הסכום לתשלום ייקבע על פי יום משלוח ההמחאה בדואר הרשום.
למשלמים בהתחייבות  -ייקבע הסכום לתשלום על פי יום מסירת ההתחייבות במשרדנו.

דמי ביטול:
ממועד ביצוע התשלום ועד שבוע מיום פתיחת הקורס ייגבו  10%דמי הביטול;
במהלך השבוע האחרון שלפני פתיחת הקורס  20% -דמי ביטול;
ומיום פתיחת הקורס ואילך  100% -דמי ביטול.
לבירורים ולמידע נוסף:
רכזים מקצועיים :דוד סילברמן ,טל' ;050-6241638 :איציק אסקירה ,טל'054-4666732 :
ריכוז ארגוני :בת שבע בדוח ,טל' ;050-6241601 ,03-9485919 :דוא"לbatsheva@moag.gov.il :

----------------------------------ספח הרשמה-------------------------------לכבוד :שה"מ ,המחלקה לכספים
ת"ד  ,28בית-דגן 50250
פקס03-9485881 :

ברצוני להירשם לקורס
"עקרונות גידול בבתי צמיחה וחידושים טכנולוגיים בענף הירקות ,הפרחים וצמחי התבלין והמרפא"
את התשלום בסך  1,300/1,200ש"ח (הקף) ביצעתי באופן הבא (הקף):
 .1באמצעות כרטיס אשראי למחלקה לכספים – אסתי אדוניה03-9485342 :
 .2משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או כל אמצעי תשלום אחר בתיאום עם יוסי יוסף ,טל'03-9485330 :

שם ___________________________ :פקס________________________ :
טלפון _________________________ :טלפון נייד____________________ :
כתובת _______________________ :דואר אלקטרוני__________________ :
אני מאשר/ת שקראתי את התנאים שלעיל ומסכים/ה להם.
תאריך _________:חתימה__________ :

