
 
 
 שרד החקלאות ופיתוח הכפרמ
 שירות ההדרכה והמקצוע  

                        תחום בקר -אגף בעלי חיים 

 הזמנה 

 ירהגלי מע תהזנ קורס
 החקלאות  משרד - מ"שהב תחום בקר

  רפתניםל ,רפתות לרכזי המיועד, ייחודי לקורס להזמינכם מתכבד
 .'(וכו רכזים, יסודות) רלוונטי מקצועי קורס ולבוגרי

 
 .דגן בית, החקלאית הקריה, הסמינריםאולם  :הקורס מיקום

 במועדים; 00:09-30:15 ותהשע בין ,יחמיש בימי מפגשים שמונה כוללהקורס  :הקורס מועדי

 ,26/3/20 (,במכוניות פרטיות )סיור 19/3/19 ,12/3/20, 5/3/20, 27/2/20, 20/2/20 ,13/2/20 :שלהלן
 .2/4/20 -ו

 
 
 
 
 
 
 
 

מנות  תכנוןכמו  ,מעשית סדנהתרגול, התנסות והקורס יתקיים במתכונת של מ ניכר חלק
 .נייד במחשב ידטילהצ משתתף כל עלולכן  ,'תמר'כנת ובת

 

 עלות הקורס

 .₪ 1,200עלות הקורס למשתתף היא  3.2.20לנרשמים עד לתאריך 
 .₪ 1,300יהיו דמי ההשתתפות בקורס בגין רישום מאוחר  4.2.20החל מתאריך 

 .מפגש בכל קל וכיבוד צהריים ארוחת המחיר כולל

 הקורס פתיחת ביום למשתתפים תחולק המפורטת הקורס תכנית. 

 תעודת תוענק ,(לפחות לימוד ימי 7-ב השתתפות) בדרישות שיעמדו, הקורס למשתתפי 
 .החקלאות משרד, והמקצוע ההדרכה שירות מטעם בקורס השתתפות

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

 
 
 
 
 
 

 הקורס נושאי

העיכול מערכת של העיקריות התכונות 
 רהבמעלי גי

למעלי גירההמתאימים  מזונותה 

תמר'כנת ות' 
המזונות של וכמותית איכותית הערכה 
הזנה מנות לתכנון פרמטרים  
 

מזונות מטריצת בניית 

ממשק אבוס 
ברפת השונות לשלוחות מנות תכנון 
ותמחור היערכות - ושחת תחמיץ הכנת 

מזונות של מלאי ניהול 
 



 
 

 אופן ההרשמה
ייעשה באמצעות משלוח הרישום התשלום לקורס ייעשה באחת משתי הדרכים המצוינות להלן, ו

 .estiad@moag.gov.ilאו לדוא"ל: ; 03-9485881הספח המצורף לפקס 
 שימו לב: משלוח הספח ללא ציון אמצעי התשלום אינו מהווה אסמכתא לרישום.

 

 דרכי התשלום
 .03-9485342אסתי אדוניה, טל':  -. באמצעות כרטיס אשראי בלבד למחלקה לכספים 1
 . משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או כל אמצעי תשלום אחר בתיאום עם יוסי יוסף,2

 .03-9485330טל': 
 

---------------------------------------------------------------------------- 
 חשוב!

 הסכום לתשלום ייקבע על פי יום משלוח ההמחאה בדואר רשום. -למשלמים בהמחאה 
 ייקבע הסכום לתשלום על פי יום קבלת ההתחייבות במשרדנו. -למשלמים בהתחייבות 

----------------------------------------------------------------------------- 
 

 נוהלי ביטול ההשתתפות בקורס:
 דמי ביטול; 10%ממועד ביצוע התשלום או הרישום ועד שבוע מיום פתיחת הקורס ייגבו 

 דמי ביטול; 20%במהלך השבוע האחרון שלפני פתיחת הקורס ייגבו 
 דמי ביטול. 100% -ומיום פתיחת הקורס ואילך 

 
 
 קבלת מידע ופרטים נוספים: ל

 050-6243986: נייד ,יואב שעני: ריכוז מקצועי
 michalav@moag.gov.il דוא"ל:; 9485925-03משרד: , 6241081-050 :ניידמיכל אברהם,  :ריכוז ארגוני

 ----------------------------------ספח הרשמה ------------------------------
 לכספיםלכבוד: שה"מ, המחלקה 

 03-9485881; פקס 5025001, בית דגן 28ת"ד 
 

 ".הזנת מעלי גירהברצוני להירשם לקורס "
 :(הקף)ביצעתי באופן הבא ( מחק את המיותר) ש"ח  1,300  /ש"ח 1,200את התשלום בסך 

 
 .03-9485342אסתי אדוניה:  -. באמצעות כרטיס אשראי למחלקה לכספים  1
בדואר רשום או כל אמצעי תשלום אחר, בתיאום עם יוסי יוסף, טל':  . משלוח המחאה במזומן 2

03-9485330. 
 

 _______________________ ____פקס:  ______________________________שם: 
 

 _______________ ______טלפון נייד:  ________________טלפון: 
 

 ______________ ______________ דואר אלקטרוני: ___________________כתובת: 
 

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

 ________________________ _____חתימה:  ______________תאריך: 

mailto:michalav@moag.gov.il

