
 החקלאות ופיתוח הכפר דמשר
 שירות ההדרכה והמקצוע

 בקר תחוםהאגף לבעלי חיים, 
 

 

  העשרה בנושא העשרה בנושא   קורסקורסהזמנה להזמנה ל

 ניהול רפת החלבניהול רפת החלב
 .רפת החלבניהול בנושא ארצי העשרה ם להשתתף בקורס יזמנמום הנכ

 יםחדשכלים ש ומיומנויות ניהול, לרכולשפר  פתחל מעונייניםה לרפתניםהקורס מיועד 
את הרווחים  לשפרומרבית היעילות ב הרפתאת הל לנ ,ידעהאת  רילהעש ,םבתחו

 .יםכלכליה

 
  מועדי הקורסמועדי הקורס

, 6/5/19, 29/4/19, 15/4/19, 8/4/19, 25/3/19 בתאריכים: ,שניבימי מפגשים  8 כוללהקורס 
 .15:30-09:00בין השעות: ; 27/5/19-ו 20/5/19, 13/5/19

 .םלא יתקיימו מפגשי 22/4/19-ו 1/4/19בתאריכים  -שימו לב 

 

  הקורסהקורסקום קום ממ
 .גילת מרכז אזורי חקלאי, מחוז הנגב -של משרד החקלאות  הרצאותאולם ה

 

  נושאי הקורסנושאי הקורס

  לפי יעדיםניהול 
 מה לעשות עם העגלות העודפות? 
 מבנה הענף בישראל ומוסדותיו 
  שוליחלב כדאיות ייצור ליטר 
 וניתוח הוצאות הייצור תחשיב 
  פרמטרים אפיון כלים וקביעת

 להכשרת מנהלים ברפת
 קבלת החלטות 
 ןומה שביניה ,בטיחות ,מודעות 
 ייםחלי מבוא להתנהגות בע 
 מנוף לפיתוח הכפר - ותגיוון תעסוק 

 סיכומים כלכליים מקצועיים ברפתות 
 תוכנית יצור והרכיב הכלכלי בנ.ע.ה 
 שימוש בתכנת נ.ע.ה ככלי ניהולי 
 רווח  ניתוח דוחות כספיים )מאזן, דוח

 פסד(וה
 דיני עבודה 
 ברפת החלב תרגולציה ווטרינרי 
 סיכוני סייבר והמשכיות עסקית 
 בטיחות ביולוגית 
  מרכז מזוןעל שיח מגדלים 

 רפתבהתארגנויות ו
 

 משרד החקלאות ויועצים חיצוניים.עובדי וכוללים את  ,בתחוםמומחים ממיטב ה הםמרצי הקורס 

 חת הקורס.פתי עדומתכנית מפורטת תחולק למשתתפים ב  *  
 החקלאות. למשתתפים תוענק תעודת השתתפות מטעם שירות ההדרכה והמקצוע, משרד *

 משתתפים לפחות. 20פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של 

  משתתפים. אנא, הקדימו הרשמתכם!משתתפים. אנא, הקדימו הרשמתכם!  3300--מספר המקומות מוגבל למספר המקומות מוגבל ל

 



  עלות הקורסעלות הקורס
 ₪.  1,200עלות הקורס למשתתף היא  4/3/19לנרשמים עד לתאריך 

 .₪ 1,300 :השתתפות בקורס בגין רישום מאוחרהדמי יהיו  5/3/19 תאריךהחל מ

 

  אופן ההרשמהאופן ההרשמה

 הרישום לקורס יתאפשר רק לאחר תשלום באחת משתי הדרכים המופיעות להלן ומשלוח הספח המצורף לפקס:

03-9485881. 

 דרכי התשלום:

 .03-9485342': אסתי אדוניה, טל -. באמצעות כרטיס אשראי בלבד למחלקה לכספים 1

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

 חשוב! 

 הסכום לתשלום ייקבע על פי תאריך משלוח ההמחאה בדואר הרשום. -למשלמים בהמחאה 

 במשרדנו. ייקבע הסכום לתשלום על פי תאריך קבלת ההתחייבות -למשלמים בהתחייבות 

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

 נוהל ביטולים:

 דמי ביטול;  10% יגבוממועד ביצוע התשלום ועד שבוע מיום פתיחת הקורס י

 דמי ביטול;  20%במהלך השבוע האחרון שלפני פתיחת הקורס ייגבו 

 ול.דמי ביט 100% -ומיום פתיחת הקורס ואילך 

. 

 
    לקבלת מידע ופרטים נוספים:לקבלת מידע ופרטים נוספים:

  050-6243986: נייד, יואב שעני ;050-8272703דוד בירן, נייד: : ריכוז מקצועי

  03-9485925 משרד:, 050-6241081: ניידמיכל אברהם,  :ריכוז ארגוני
 

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

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

 .רפת החלב ניהולהעשרה בנושא ברצוני להירשם לקורס 
 )מחק את המיותר( ביצעתי באופן הבא )הקף(: 1,300₪/1,200₪את התשלום בסך 

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

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

  _______________________ פקס:    ___________________________ שם: 

  ___________________ טלפון נייד:    _________________________ טלפון: 

  __________________ דואר אלקטרוני:    _______________________ כתובת:

 אני מאשר/ת שקראתי את התנאים שלעיל ומסכים/ה להם.

  ________________________ חתימה:    _______________________ תאריך:


