משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע
האגף לבעלי חיים ,תחום בקר

המועצה לענף החלב בישראל
(ייצור ושיווק) חל"צ

חברה ישראלית להזרעה
מלאכותית וטיפוח בע"ח

קורס העשרה בנושא:

הזרעה מלאכותית ופוריות
משרד החקלאות ,שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ); "שיאון"
ומועצת החלב מתכבדים להזמינכם לקורס במחוז העמקים ,המיועד לרפתנים ותיקים
וחדשים ולעוסקים בענף הבקר לחלב ,המעוניינים להרחיב ולהעשיר את ידיעותיהם בתחום
הטיפוח ,הפוריות וההזרעה המלאכותית.
בקורס ישולבו לימודים תיאורטיים ותרגולים מעשיים.
מועדי הקורס
הקורס כולל  8מפגשים בימי רביעי (כולל סיור מקצועי) בין התאריכים  20/6/18עד ,8/8/18
בשעות  ,13:30-09:00במועדים( 11/7/18 ,4/7/18 ,27/6/18 ,20/6/18 :סיור באוטובוס מאורגן),
.8/8/18 ,1/8/18 ,25/7/18 ,18/7/18
מקום הקורס :אולם ההרצאות שבמשרד החקלאות  -מחוז העמקים (מול תל-יוסף).
עלות הקורס
לנרשמים עד לתאריך  6/6/18עלות הקורס למשתתף היא .₪ 1,300
החל מתאריך  7/6/18יהיו דמי ההשתתפות בקורס בגין רישום מאוחר.₪ 1,400 :
יצרני החלב בלבד זכאים לסבסוד של  50%מסכום התשלום על ידי מועצת החלב .הזיכוי יתקבל רק
בתום הקורס ולאחר ביצוע התשלום במלואו למשרד החקלאות .לקבלת ההחזר יש לפנות לאחר
הקורס לדפנה עצמון ממועצת החלב ,טל'.03-5392703 :
המחיר כולל כריך ,כיבוד קל בכל מפגש וסיור מקצועי.
פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של  20משתתפים לפחות.
נושאי ההשתלמות*
 אנטומיה תפקודית של מערכת המין
 מחזור הייחום של הפרה ,טיפולים
הורמונליים להשראת ייחום או
ביוץ
 השפעת דלקות עטין על שיבוש
תפקודי רביה ופוריות
 עיתוי ההזרעה כגורם המשפיע על
הפוריות
 הקשר בין בעיות באברי המין
לפוריות והטיפול בהם
 הצגת לקיחת זרמה והקפאתה
 העברת עוברים ככלי טיפוחי
 תכונות הטיפוח ולוח הפרים









גנטיקה של תכונות כמותיות
בבקר לחלב
השפעות אקלימיות על הפוריות
וממשק צינון
ניתוח דוחות פוריות של ספר
העדר
הקשר בין הזנה לפוריות
טיפוח מעשי באמצעות תוכנת
נ.ט.ע
טכניקות בהזרעה מלאכותית
מעבדה בנושא מערכת המין
הנקבית

* תכנית מפורטת תחולק למשתתפים במועד פתיחת הקורס.
למשתתפים תוענק תעודת השתתפות בקורס מטעם שירות ההדרכה והמקצוע ,משרד החקלאות.

אופן ההרשמה
ההרשמה לקורס מותנית בהסדרת התשלום באחת משתי הדרכים המצוינות להלן ובמשלוח הספח
המצורף 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 רשום.
למשלמים בהתחייבות  -ייקבע הסכום לתשלום על פי יום קבלת ההתחייבות במשרדנו.
ממועד ביצוע התשלום ועד שבוע מיום פתיחת הקורס ייגבו  10%דמי ביטול;
במהלך השבוע האחרון שלפני פתיחת הקורס  20% -דמי ביטול;
ומיום פתיחת הקורס ואילך  100% -דמי ביטול.
לקבלת מידע ופרטים נוספים:
דוד בירן ,מרכז מקצועי ,שה"מ ,טל' נייד050-8272703 :
ד"ר יואל זרון ,מרכז מקצועי ,שיאון ,טל' נייד054-6704490 :
מיכל אברהם ,רכזת ארגונית ,שה"מ ,טל' נייד ,050-6241081 :משרד ;03-9485925 :פקס03-9485614 :
דוא"לmichalav@moag.gov.il :

לכבוד:

---------------------------------ספח הרשמה-------------------------------- ----

שה"מ ,המחלקה לכספים
ת"ד  ,28בית-דגן  ;5025001 ,פקס 03-9485881

ברצוני להירשם לקורס "פוריות והזרעה מלאכותית".
את התשלום בסך ( ₪ 1,400 / ₪ 1,300מחק את המיותר) ביצעתי באופן הבא (הקף):

 .1באמצעות כרטיס אשראי למחלקה לכספים  -אסתי אדוניה.03-9485342 :
 .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__________________________ :

