
 החקלאות ופיתוח הכפר דמשר
 שירות ההדרכה והמקצוע

 בקר תחוםהאגף לבעלי חיים, 

 .ע.הנ עםקורס ניהול רפת ל הזמנה

בביצועים של רפת מודרנית בממשק אינטנסיבי ובתנאי סביבה מאתגרים כמו בישראל נדרש ניהול  להצלחה

בזמן אמת נתונים  , הכולל, בין השאר,.ע.הנמקצועי, מדויק ומוקפד. בעזרת המידע הרב הנאסף בתוכנת 

על מבוססות על עובדות והניתן לקבל החלטות  ,תוצאות ממעבדותונים על הפרות וממכוני החליבה מחייש

 .באופן מושכל ומקצועי ביותראותה  נהלולהרפת מתמונת מצב עדכנית 

יעסוק בכל היבטי ניהול שה"מ במשרד החקלאות והתאחדות מגדלי בקר יזמו יחד את קיומו של קורס אשר 

 ..ע.הנתוכנת בהסתמך על השימוש ב הרפת

 ,להשתתף בקורס -חדשים וה ותיקים .ע.משתמשי נ - ל ציבור הרפתנים ומנהלי הרפתותכלאת נים ימזמאנו 

 .להתעדכן בשינויים בתחום ולרכוש ידע חדש
 

 המפגשיםמועדי מקום הקורס ו

 7 לוכלוי, , חדרה35מחוז המרכז, רח' שמעוני דוד  –של משרד החקלאות  הרצאותאולם היתקיים ב הקורס
 ;24/10/19)סיור(,  10/10/19, 3/10/19, 26/9/19, 19/9/19, 12/9/19, 5/9/19 בתאריכים: חמישי,בימי מפגשים 

 .סוכותהחג מפאת  17/10/19 יךבתאר יתקיים מפגשלא  !שימו לב .13:30-09:00בין השעות 

 

 הקורס נושאי

  וההיגיון העומד מאחוריה נ.ע.ה עדר ניהולכנת ותפיתוח 

 תפריטיםו : ניווטבתוכנה התמצאות 

 למטרות שונות ייםחלי עת בורשימ 

 כרטיס פרה'בוהמידע נתונים ה' 

 יםמקצועיסיכומים ת חלב, ו: ייצור ושיווק, ביקורמובנים בתוכנה דוחות 

 כנהוכיוון וקצב התקדמות לפי היעדים המקצועיים בת 

  וניתוח עקומות תחלובה  הערכה  -צפוי מול מצוי 

 נ.ע.ה-ב ייםחלי הערכת רווחת בע 

 תוכנת בת לטיפוח העדר - ניהול ההתקדמות הגנטית -ע .ט.נ 

 בעזרת נ.ע.ה צור והתייעלותיתכנון י 

 וסמני מפתח להישגים דוחות פוריות 

  יישומי הדרכה ומחקרלטובת עבודה עם נ.ע.ה 

 בתוכנה ניהול באמצעות הרכיב הכלכלי 

  סיכומים תקופתייםת הפקל נתונים כלכלייםתיעוד 
 ממשיכים או מחשבים מסלול מחדש - רווח והפסד חותדו 

 

   בתכנת נ.ע.ה,במחשב תרגול כלומר  מהקורס יתקיים במתכונת מעשית, חשוב חלק  

 אישי. נייד במחשב להצטייד משתתף על כלולכן 

 

 .ושה"מ אנשי התאחדות מגדלי בקר ,כנהוהת המפתחים ומדריכי ,מהיוצריםמרצי הקורס הם 

 פתיחת הקורס. עדומתכנית מפורטת תחולק למשתתפים ב  *

 החקלאות. מטעם שירות ההדרכה והמקצוע, משרדבקורס למשתתפים תוענק תעודת השתתפות  *

 משתתפים לפחות. 20פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של 
 משתתפים. אנא, הקדימו הרשמתכם! 30-מספר המקומות מוגבל ל

 

 
 בקרדלי מג התאחדות



 עלות הקורס

 ₪.  1,050עלות הקורס למשתתף היא  21/8/19לנרשמים עד לתאריך 

 .₪ 1,150 :השתתפות בקורס בגין רישום מאוחרהדמי יהיו  22/8/19 תאריךהחל מ

 תמרות - מקומיתהחקלאית התוצרת מיטב ה מבוסס עלה ,טרי ובריא' חלבי ץבראנ כוללהמחיר 

 חקלאי ישראל.קיימות ללבריאות ו משרד החקלאות

 

 ההרשמה אופן

תשלום באחת משתי הדרכים המופיעות להלן ומשלוח הספח ביצוע ההרישום לקורס יתאפשר רק לאחר 

 .03-9485881 פקס:בהמצורף 

  דרכי התשלום:

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

 ייקבע הסכום לתשלום על פי תאריך קבלת ההתחייבות במשרדנו. -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 

 דמי ביטול. 100% -ומיום פתיחת הקורס ואילך 
 

  מידע ופרטים נוספים: לקבלת

 050-4448525 ; טל' נייד:שה"מ ,ר טל שקולניק"ד: ריכוז מקצועי

 052-3744420טל' נייד:  ;, התאחדות מגדלי בקרבועז חנוכי  

  052-2252380טל' נייד :  התאחדות מגדלי בקר; ,לבון יניב  

  03-9485925: משרד, 050-6241081: נייד, מיכל אברהם :ריכוז ארגוני

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

  5025001דגן -, בית28ת"ד 
  03-9485881פקס 

 נ.ע.הבתוכנת רפת  ניהולברצוני להירשם לקורס 
 )הקף(:)מחק את המיותר( ביצעתי באופן הבא ₪  1,150 / 1,050את התשלום בסך 

 .03-9485342 , טל':. באמצעות כרטיס אשראי למחלקה לכספים1

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

  ________________________ פקס:    ___________________________ שם: 

  ___________________ טלפון נייד:    _________________________ טלפון: 

  __________________ דואר אלקטרוני:    _______________________ כתובת:

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

  ________________________ חתימה:    _______________________ תאריך:


