
 
 
 

 בנושא הזמנה לקורס העשרה

 
 

 ,בקר מזמינים אתכםהוהתאחדות מגדלי  ,משרד החקלאות של שירות ההדרכה והמקצוע )שה"מ(
השתתף בקורס שיעסוק בכל ההיבטים של ניהול הרפת משתמשי נ.ע.ה ותיקים וחדשים, ל

מודרנית בממשק הרפת הביצועים של שפר ולהיטיב את הלבמטרה  ,באמצעות תכנת נ.ע.ה
 . אינטנסיבי ובתנאי סביבה מאתגרים כמו בישראל

מידע רב המבוסס על דיווח עקבי ואמין מהחיישנים המוצמדים לפרות, ממכוני  צברבתכנת נ.ע.ה נ
החליבה, מבקרי ההזנה, ממעבדות, מחברות ההזרעה ומספר העדר הישראלי; כך שבאמצעותה 

לנהל לקבל החלטות מושכלות ו זאתל ניתן לקבל תמונת מצב עדכנית של הרפת בכל זמן, ובהתאם
 .מקצועי ביותרמדויק ובאופן את הרפת 

 
 

 מועדי הקורס

, 20/7/20, 13/7/20, 6/7/20, 29/6/20, 22/6/20, בתאריכים: שנימפגשים בימי  7הקורס כולל 
 .14:30-09:30בין השעות  ;3/8/20-ו 27/7/2

 
בעקבות מגפת הקורונה, חלה בימים אלה מגבלה על מספר המשתתפים המותר 

 , רק אם תבוטל הגבלה זו; עילבכיתה. לפיכך, הקורס יתקיים במועדים שצוינו ל
 מאוחרים יותר.יידחה למועדים  -ובמקרה שלא 

 

 מקום הקורס

 יוסף(.-העמקים  )מול תלמחוז  -אולם ההרצאות של משרד החקלאות 
 

 *נושאי הקורס

משרד שירות ההדרכה של מו בקרההתאחדות מגדלי מ בתחוםהעוסקים מרצי הקורס ממיטב המומחים 
  .ושיאון החקלאות

 תכנית מפורטת תחולק למשתתפים במועד פתיחת הקורס.  *

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

 .משתתפים 20הקורס מותנית בהרשמה של פתיחת 

 משתתפים. אנא, הקדימו הרשמתכם! 25-מספר המקומות מוגבל ל

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר התאחדות מגדלי בקר
 שירות ההדרכה והמקצוע

 אגף בעלי חיים, תחום בקר

 ופיתוח שדרוג -תכנת נ.ע.ה 

התמצאות: ניווט, תפריטים 

 שוניםרשימת בני בקר בחיתוכים 

נתונים והסברים בכרטיס פרה 

דו"חות: ייצור ושיווק, ביקורת חלב, סיכום מקצועי 

ניתוח עקומת תחלובה 

הערכת רווחת בעלי החיים באמצעות נ.ע.ה 

 ניהול ההתקדמות הגנטיתל -נטע 

עבודה עם נ.ע.ה לתכנון ייצור והתייעלות 

 לשיפור נ.ע.ה בתחום הפוריות עם עבודה
 הביצועים

ניהול באמצעות הרכיב הכלכלי 

 בתוכנהנתונים אמין וקבוע של דיווח 

דו"ח רווח והפסד 
 



 

 

 

 עלות הקורס

 ₪.  1,400עלות הקורס למשתתף היא  10.6.2020עד לתאריך  בהרשמה

 ₪. 1,500: בתעריף מלאהיו דמי ההשתתפות בקורס י 11.6.20ך יהחל מתאר

 קבלת ספח ההרשמה במשרד החקלאותלאחר רק  –הרישום והתשלום אופן 

 .03-9485342אסתי אדוניה, טל':  -באמצעות כרטיס אשראי בלבד למחלקה לכספים . 1
 ,אסתי אדוניהעם  מראשבתיאום . משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או כל אמצעי תשלום אחר 2

 .estiad@moag.gov.il, 4294853-03טל':      
 
 

  חשוב!

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

 

 נוהלי ביטול ההשתתפות בקורס:

 דמי ביטול; 10%ממועד ביצוע התשלום/הרישום ועד שבוע מיום פתיחת הקורס ייגבו 
 דמי ביטול; 20%במהלך השבוע האחרון שלפני פתיחת הקורס ייגבו 

 דמי ביטול. 100% -ומיום פתיחת הקורס ואילך 

 

  לקבלת מידע ופרטים נוספים:

 050-4448525שה"מ; טל' נייד:  ,"ר טל שקולניקד : ריכוז מקצועי
 052-3744420, התאחדות מגדלי בקר; טל' נייד: בועז חנוכי  
  052-2252380התאחדות מגדלי בקר; טל' נייד :  ד"ר יניב לבון,  

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

 --------------------------------------------הרשמהספח -----------------------------------------

 ברצוני להירשם לקורס ניהול רפת בתוכנת נ.ע.ה

 )מחק את המיותר( ביצעתי באופן הבא )הקף(:₪  1,500/  1,400את התשלום בסך 

 .03-9485342כספים, לאסתי אדוניה טל': ה ת. באמצעות כרטיס אשראי למחלק1

 , מראש עם אסתי אדוניה. משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או כל אמצעי תשלום אחר, בתיאום 2

 .  estiad@moag.gov.il, 9485330-03טל': 
 

  _______________________ פקס:    ___________________________ שם: 

  ____________________טלפון נייד:    __________________________ טלפון: 

  __________________ דואר אלקטרוני:    ______________________ כתובת:

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

  ___________________________ חתימה:    _________________________ תאריך:
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