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 אחזקת מערכות השקיה 
 השתלמות לעובדי מטע וגידולי שדה

 בחוות הניסיונות בצמח 15.00 – 9.00, 2019לינואר  9 – 2018לדצמבר  12גשים בימי רביעי מפ 5

 אינטגרציה בין ידע ליישום בשטח, Problem Based Learning ההשתלמות בגישת

 

 הקניית מיומנויות מעשיות להתמודדות עם תקלות במערכת ההשקיה ת ההשתלמותמטר

ישומיים יחד עם הקניית כלים מעשיים, יבההשקיה ת מערכבמטרה להבין את פעולת ידע  בהשתלמות יוצג

של  תרגול בפועללהפעלה אפקטיבית של מערכת השקיה והתמודדות עם תקלות בשטח. ההשתלמות כוללת 

 .לטיפול בתקלות שכירותטח תקלות. בכל נושא יוצגו עקרונות והדגמה מעשית בשל פתרונותיישום 

 
 גד"ש.במטע ובאנשי השקיה, מנהלים ועובדים הקורס מיועד ל: 

 
 נושאי הקורס:

 משק המים בישראל.  -

 השקיה ע"י מערכות שונות בקרת  -

 בהשקיה ודישון. המערכות תומכות החלט -

 למערכת השקיה תקינה.מדדים  -

 מרכיבי מערכת השקיה והקשר ביניהם. -

 מערכת השקיה בהמטרה: עקרונות, תחזוקה שוטפת וטיפול בתקלות. -

 מערכת השקיה בטפטוף: עקרונות, תחזוקה שוטפת וטיפול בתקלות -

 מגופים: תחזוקה וטיפול בתקלות. -

 ת סינון: סוגי מסננים, תחזוקה שוטפת, תקלות ופתרונן.ומערכ -

 במערכת ההשקיה: התקנה יעילה, תחזוקת שסתומי אויר אל חוזרים ומזח"ים. ראווי -

 תחזוקת מחברי צנרת. -

 : סוגי משאבות, תחזוקה שוטפת ופתרון תקלות. מים ודישון משאבות -

 
 9.1.2019, 2.1.2019, 26.12.2018, 19.12.2018, 12.12.2018 - ימי רביעי :השתלמותמועדי ה

 
 הניסיונות בצמחחוות  :ההשתלמותמקום 

 
  Nisyonot@zemach.co.ilלפנות בדוא"ל למזכירת צמח ניסיונות והרשמה ניתן לפרטים נוספים 

 04-6773200או בטלפון 
 ט.ל.ח

 טופס הרשמה  
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 אחזקת מערכות השקיה
 :טופס הרשמה

 

 9.1.2019 – 12.12.2018מפגשים שבועיים  5 
 

 Nisyonot@zemach.co.il עבור ריקי, או שלח/י בדוא"ל 6773201-04פקסס/י טופס זה לפקס מספר 
 

 שם פרטי ומשפחה ______________________  תפקיד _____________________

 קיבוץ _____________________ להתקשרות __________________ תאגיד /סלולרי טלפון 

 כתובת דוא"ל ____________________________________________________

 

 

 דמי השתתפות, כוללים חומר לימודי וכיבוד:   

 (.₪ 2044בתוספת מע"מ כחוק )סה"כ לתשלום  1,747₪   

 

 

 

 תשלום:

 6.12.2018התשלום יבוצע עד 

 ________________________ ח.פ ___________________החשבונית תהיה ע"ש 

 כתובת למשלוח החשבונית ___________________________________________

 _________________________________________למשלוח החשבונית כתובת דוא"ל 

 

 אמצעי תשלום:

 :נא סמן את האפשרות המועדפת

 עוץ, הדרכה ומחקר בע"מאדור יי-המחאה לפקודת אדום___  

 (6120101ת"א  2, רח' חומה ומגדל 20150ברית פיקוח, ת.ד. שירי הלר, הנה"ח, )יש לשלוח בדואר ישראל לידי        

 

 , סניף אפרידר, בנק הפועלים651 - 573068___  העברה בנקאית לחשבון 

 

 

 למייל: 6.12.2018החזרת תשלום במקרה של ביטול: יש להודיע על ביטול, בכתב, עד לתאריך *  

Nisyonot@zemach.co.il 
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