
 

  
 החקלאות ופיתוח הכפר דמשר

 שירות ההדרכה והמקצוע
 בקר תחוםהאגף לבעלי חיים, 

 
  

  מגדלי יונקיםמגדלי יונקיםללארצי ארצי   קורסקורס
  20192019מרץ מרץ --פברוארפברואר

 
עוניינים לרכוש ידע עדכני ולפתח מיומנויות הממומלץ לרפתנים הקורס 

 .בני בקר לחלבבתחום גידול 
 
 

  ומיקומו מועדי הקורס

מלבד המפגש  ,רביעיבימי  ,כולל סיור מקצועי, בועייםש יםפגשמ 7-מורכב מהקורס 

  .(28/2/19מלבד מפגש אחד שיתקיים ביום חמישי ) רביעיהאחרון שיתקיים ביום 

 20/3/19)סיור(,  13/3/19, 6/3/19, 28/2/19יום חמישי , 20/2/19, 13/2/19 :תאריכי הקורס

 .14:00-08:30בין השעות ; 27/3/19-ו

 .יוסף(-מחוז העמקים )מול תל -אות שבמשרד החקל ההדרכהאולם  מיקום:

 
 עלות הקורס

 ₪.  1,150עלות הקורס למשתתף היא  29/1/19לנרשמים עד לתאריך 

 .₪ 1,250 :השתתפות בקורס בגין רישום מאוחרהדמי יהיו  30/1/19 תאריךהחל מ

  

 סיור מקצועי.ו בכל מפגש, כיבוד קל כריך בשריהמחיר כולל 

 הקורס*נושאי 
 עטין על איכות השפעת תחלואת 

 , פסטור החלבקולוסטרום 

 טיפול ראשוני ביונקים 

 שיכון יונקים 

 אנטומיה ופיזיולוגיה של היונק 

 נ.ע.ה"יונקים ב" 

 מערכת החיסון ביונקים 

  השפעות ארוכות טווח

 של גידול יונקים

 מחלות יונקים 

 התנהגות 

 גידול עגלות לתחלופה 

 ארגונומיה 
 ועוד... 

 .תחולק למשתתפים ביום פתיחת הקורסהמפורטת  קורסה כניתת *
 
 

 החקלאות.משרד  קורס מטעם שירות ההדרכה והמקצוע,השתתפות בתוענק תעודת  םלמשתתפי
 משתתפים לפחות. 30פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של 

 
  

  



 

 

  אופן ההרשמהאופן ההרשמה
ומשלוח הספח  להלןהרישום לקורס יתאפשר רק לאחר תשלום באחת משתי הדרכים המופיעות 

.03-9485881 :לפקס המצורף  

 דרכי התשלום:

.03-9485342אסתי אדוניה, טל':  -כספים ל הבאמצעות כרטיס אשראי בלבד למחלק. 1  

יוסי יוסף, או בכל אמצעי תשלום אחר בתיאום עם  משלוח המחאה במזומן בדואר רשום. 2  

. 03-9485330טל':   

 חשוב! 

 משלוח ההמחאה בדואר הרשום.תאריך קבע על פי ילתשלום י סכוםה - למשלמים בהמחאה

 במשרדנו. התחייבותה קבלת תאריךייקבע הסכום לתשלום על פי  -למשלמים בהתחייבות 
  .לרישום ישורמשלוח הספח ללא ציון אמצעי התשלום אינו מהווה אשימו לב, 

 נוהל ביטולים:

ביטול;  דמי 10% -ועד שבוע מיום פתיחת הקורס יחויב הנרשם ביצוע התשלום ממועד ב  

דמי ביטול;  20% ייגבושבוע האחרון שלפני פתיחת הקורס מהלך הב  

.דמי ביטול 100% -ומיום פתיחת הקורס ואילך   

. 
 

 : פרטים נוספיםלקבלת מידע ו
 054-4653346, טל' נייד: איל פרנק - מרכז מקצועי
 03-9485614פקס  ;03-9485925, 050-6241081: נייד טל' מיכל אברהם, - רכזת ארגונית

 
 
 

 -------------------------------------------------ספח הרשמה ----------------------------------------------
 לכבוד: המחלקה לכספים שה"מ, 

 03-9485881פקס  ;5025001דגן , -, בית28ת"ד  
 

 .ארצי למגדלי יונקים לקורסרשם יברצוני לה
 :כלהלן )הקף()הקף( ביצעתי  ₪ 1,250/1,150את התשלום בסך 

 

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

 .03-9485330משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או בכל אמצעי תשלום אחר, בתיאום עם יוסי יוסף, טל': . 2
 

  __________________________ פקס:    _______________________ שם: 

  ______________________ טלפון נייד:    _____________________ טלפון: 

  ____________________ דואר אלקטרוני:    __________________ כתובת:

  שר/ת שקראתי את התנאים שלעיל ומסכים/ה להם.אני מא

  __________________________ : מהיחת   __________________ תאריך:


