המועצה לענף החלב בישראל
(ייצור ושיווק) חל"צ

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

הזמנה לקורס

ניהול עדר הבקר לחלב ברפת המשפחתית
אנו מתכבדים להזמינכם להשתתף בקורס ארצי בנושא "ניהול עדר הבקר לחלב ברפת המשפחתית".
הקורס מיועד לרפתנים במטרה לשכלל מיומנויות ניהול ,לרכוש כלים חדשים ,להעשיר
את הידע הקיים ,לנהל את העדר ביעילות מרבית ולשפר את הרווחים הכלכליים.
מועדי הקורס
הקורס כולל  8מפגשים בימי שני ,בתאריכים,4/12/17 ,27/11/17 ,20/11/17 ,13/11/17 ,6/11/17 :
 18/12/17 ,11/12/17ו ;25/12/17-בין השעות.15:30-09:00 :

מקום הקורס
אולם ההרצאות של משרד החקלאות  -מחוז הנגב ,חוות הניסיונות גילת.

נושאי הקורס
 ניהול לפי יעדים
 מה לעשות עם העגלות העודפות?
 כדאיות ייצור ליטר חלב שולי
 תזרים מזומנים וניתוח הוצאות





הייצור
אפיון כלים וקביעת פרמטרים
להכשרת מנהלים ברפת
קביעת מחיר מטרה
קבלת החלטות
שימוש בתוכנת נ.ע.ה ככלי ניהולי
וכרכיב כלכלי









מבוא להתנהגות בעלי חיים
אגרו-תוריזם
ניתוח דוחות כספיים (מאזן ,דוח
רווח והפסד)
דיני עבודה
בטיחות ביולוגית
בטיחות וגהות
שיח מגדלים על מרכז מזון,
התארגנויות רפת

מרצי הקורס הם ממיטב המומחים בתחום ,וכוללים את עובדי משרד החקלאות
ויועצים חיצוניים.
* תכנית מפורטת תחולק למשתתפים במועד פתיחת הקורס.
* למשתתפים תוענק תעודת השתתפות מטעם שירות ההדרכה והמקצוע ,משרד
החקלאות.
פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של  20משתתפים לפחות.

מספר המקומות מוגבל ל 30-משתתפים .אנא ,הקדימו הרשמתכם!

עלות הקורס
לנרשמים עד לתאריך  23/10/17עלות הקורס למשתתף היא .₪ 1,300
החל מתאריך  24/10/17יהיו דמי ההשתתפות בקורס בגין רישום מאוחר.₪ 1,400 :
יצרני החלב בלבד זכאים לסבסוד ממועצת החלב של  50%מסכום התשלום; וזאת לאחר ביצוע התשלום
המלא למשרד החקלאות .לקבלת ההחזר יש לפנות בתום הקורס לדפנה עצמון ממועצת החלב,
טל'.03-5392703 :
המחיר כולל ארוחות ,כיבוד קל בכל מפגש.

אופן ההרשמה
הרישום לקורס יתאפשר רק לאחר תשלום באחת משתי הדרכים המצוינות להלן ומשלוח הספח המצורף
לפקס .03-9485881
דרכי התשלום:
 .1באמצעות כרטיס אשראי בלבד למחלקה לכספים – רבקה לקו ,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 קבלת ההתחייבות במשרדנו.

שימו לב ,משלוח הספח ללא ציון אמצעי התשלום אינו מהווה אסמכתא לרישום.

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.
לקבלת מידע ופרטים נוספים:
ריכוז מקצועי :יואב שעני ,נייד ;050-6243986 :דוד בירן ,נייד;050-8272703 :
ריכוז ארגוני :מיכל אברהם ,נייד ,050-6241081 :משרד;03-9485925 :

---------------- ----------------ספח הרשמה ------------------------------------לכבוד :שה"מ ,המחלקה לכספים
ת"ד  ,28בית-דגן  ,5025001פקס 03-9485881

ברצוני להירשם לקורס "ניהול עדר הבקר לחלב ברפת המשפחתית".
את התשלום בסך ( ₪1,400/₪1,300מחק את המיותר) ביצעתי באופן הבא (הקף):
 .1באמצעות כרטיס אשראי למחלקה לכספים  -רבקה לקו.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_______________________ :

