
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

   יסודות גידול בקר לחלב
 2021 סמר-רוארפב

 

   ןעדכ התקורס מומלץ לרפתנים שטרם השתלמו בקורס דומה ומעוניינים לה
 מיומנויות בתחום גידול עדר הבקר לחלב.  רכושול

 
   ומקומוהקורס מועדי 

  ,14:00-11:30 השעות בין ,רביעיביום ם שני ו ובי  -פעמיים בשבוע מפגשים   שמונה וללהקורס כ
 .3/3/21-ו 1/3/21, 24/2/21, 22/2/21, 17/2/21, 15/2/21, 10/2/21, 8/2/21: םתאריכיב

 
 עלות הקורס

 ₪.    300עלות הקורס למשתתף היא  31/1/21לנרשמים עד לתאריך 
 . ₪ 400השתתפות בקורס בגין רישום מאוחר הדמי יהיו   1/2/21 תאריךהחל מ

  
  הקורס נושאי

 ענף בישראל ומוסדותיו הה מבנ 
 בריאות העטין וממשק חליבה   
  חישוב מחיר המטרה 
  חליבה  ה טיפול ואחזקה של מכון 
 הזנת השלוחות   ;מזונות ;מבוא להזנה

 ממשק הזנה  ; מנה כולית ; השונות
 כנת נ.ע.ה ככלי ניהוליודוחות בת 
  גידול יונקים 
  מבנים ברפת החלב 
  מבוא לטיפוח ברפת 

  נ.ע.ה   יומי בדוחות -שימוש יום 
  ממשק רבייה ל מבוא לפוריות ו 
  ניהול וממשק 
  בבקר לחלב  גופני המצב ההערכת 
  גידול עגלות לתחלופה 
  צינון ממשק קיץ 
 אפיון דרכי  ו של הבקר לחלב  וחושי

 ו התנהגות
  פתרונות קצה 
 'מפלס את הדרך בעצמי ' 

 

מקוון ארצי  הזמנה לקורס   

לבעלי חיים, תחום בקראגף ה   
 



 

 

 
 

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

 משתתפים לפחות.  20פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של 
 

שיון משרד החקלאות, מהמחשב או מהטלפון הנייד  יהקורס ייערך באמצעות תוכנת 'זום' בר
 של המשתתף.  

 
  קישור ותוכנית מפורטת יישלחו לנרשמים בלבד בסמוך למועד המפגש הראשון.

 
 

 בלבד: בלינק  רישוםלאחר  -הרישום והתשלום  אופן
 לרישום לחצו כאן   הפרטים הרישום לקורס ייעשה באמצעות מילוי  

יש לשלם באמצעות כרטיס אשראי במחלקה לכספים בשה"מ, אצל אסתי אדוניה    הרישום לאחר  
 tiad@moag.gov.iles;  9485342-03טל':  

 
 

 
 דמי ביטול : 

   -ועד שבוע מיום פתיחת הקורס   הרישום אוממועד ביצוע התשלום  
 דמי הביטול;  10%ייגבו 

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

 
 

 
 : לקבלת מידע ופרטים נוספים

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

 . 03-9485925, 050-6241081טל':    מיכל אברהם,   : ריכוז ארגוני 

 

 

 

       

https://survey.gov.il/gidol_bakar
mailto:estiad@moag.gov.il

