
 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 שירות ההדרכה והמקצוע

 בקר תחוםהאגף לבעלי חיים, 

  

  

  

  הזמנה לקורסהזמנה לקורס
 צפון - יסודות גידול בקר לחלב

  22002200  מרץמרץ--ינוארינואר
 

ולפתח  ןעדכהתקורס מומלץ לרפתנים שטרם השתלמו בקורס דומה ומעוניינים לה
 מיומנויות בתחום גידול עדר הבקר לחלב.

 
  ומקומוס ורהקמועדי 

. באחד המפגשים 15:30-09:30בין השעות  רביעיבימי  ,שבועאחת ל יםפגשמ 8 וללכהקורס 
, 19/2/20 , 12/2/20, 22/1/20,5/2/20, 15/1/20, 8/1/20 :תאריכי הקורס . סיור מקצועי ייערך

 .לא יתקיים מפגש 29/1/20 -לתשומת לבכם  ב.  4/3/20 -ו 26/2/20
 .יוסף(-מחוז העמקים )מול תל -שבמשרד החקלאות  כהההדר אולם מיקום:

  
 עלות 

₪. ,0031עלות הקורס למשתתף היא  12/19/24לנרשמים עד לתאריך   

₪. ,0041דמי ההשתתפות בקורס בגין רישום מאוחר יהיו:  12/19/25החל מתאריך   
 
 

  הקורס נושאי
 מבנה ענף בישראל ומוסדותיו 
 הזנה למעשה ;מבוא להזנה 
 העטין וממשק חליבה יאותרב  
  חליבה הטיפול ואחזקה של מכון 
  קביעת מחיר מטרה ומדיניות תשלום

 עבור חלב
  של הפרות גופניהמצב ההערכת 
 וממשק ניהול 

  בתכנית  ניהול עדר ודוחות ספר העדר
 נ.ע.ה -

 ממשק קיץ והשפעתו על תפוקת החלב 
 קצה ופתרונות ברפת מבנים 
  פהלתחלוגידול יונקים וגידול עגלות 
 חושים והתנהגות בבקר לחלב 
 חקלאות מדייקת 
 תמבוא לרווחת בע"ח ברפ 

ועוד...                                            

 תחולק למשתתפים ביום פתיחת הקורס.מפורטת תכנית קורס 
 

 משרד קורס מטעם שירות ההדרכה והמקצוע,למשתתפים תוענק תעודת השתתפות ב
 החקלאות.

 משתתפים לפחות. 20מותנית בהרשמה של קורס פתיחת ה

 



 

 

 
 אופן ההרשמה

  או  לדוא"ל:  9485881-03לפקס הרישום לקורס ייעשה באמצעות משלוח הספח המצורף 

doritt@moag.gov.il   להלןאך רק לאחר ביצוע התשלום באחת משתי הדרכים המצוינות.  

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

 דרכי התשלום
 , דורית טפרה /אסתי אדוניה –באמצעות כרטיס אשראי בלבד למחלקה לכספים . 1

 .03-9485342טל':      

יוסי יוסף,עם תיאום במשלוח המחאה במזומן בדואר רשום או כל אמצעי תשלום אחר . 2  

. 3094853-03 טל':      

 חשוב! 

 משלוח ההמחאה בדואר הרשום. יוםקבע על פי ילתשלום י סכוםה - למשלמים בהמחאה
 במשרדנו. התחייבותה ייקבע הסכום לתשלום על פי יום קבלת -למשלמים בהתחייבות 

 

 

 נוהל ביטולים:

דמי ביטול; 10%ועד שבוע מיום פתיחת הקורס ייגבו  רישוםממועד ביצוע התשלום/  

דמי ביטול; 20%האחרון שלפני פתיחת הקורס ייגבו  הלך השבועבמ  

דמי ביטול. 100% -ומיום פתיחת הקורס ואילך   

 
 

 : לקבלת מידע ופרטים נוספים
  050-8272703, טל': דוד בירן :ריכוז מקצועי

 03-9485614פקס  ;03-9485925, 050-6241081טל':  מיכל אברהם, :ריכוז ארגוני
 

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

 שה"מ  לכספיםהמחלקה     לכבוד: 
 03-9485881פקס ; 5025001דגן , -, בית28ת"ד  

 

 .ברצוני להירשם לקורס "יסודות גידול בקר לחלב"
א )הקף(:)מחק את המיותר( ביצעתי באופן הב₪  ,0041 /₪  ,0031את התשלום בסך   

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

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

  __________________________ פקס:    ______________________ שם: 

  ______________________ טלפון נייד:    _____________________ טלפון: 

  _____________________ דואר אלקטרוני:    __________________ כתובת:

  ים שלעיל ומסכים/ה להם.י את התנאאני מאשר/ת שקראת

  ___________________________ : מהיחת   __________________ תאריך:

 

mailto:doritt@moag.gov.il

