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 דלי הדרים, הנכם מוזמנים להשתתף בקורס ארצי למג

 בשבוע רביעיבימי  1029 יולי-יונישיתקיים בחודשים 
 על חוף הכנרת" אחוזת אוהלובמלון "

  .הקורס מיועד לפרדסנים בעלי ידע קודם, למרכזי פרדס ולמנהלי עבודה
 

  הלימוד בקורסהלימוד בקורס  יינושאנושא
 מאפיינים וסוגי קרקעות, טיוב קרקעות, סקר קרקעות, מדדים  - קרקע ומים

 פרדס, השפעת סוג המים על תכונות הקרקע.לבחירת קרקע ל
 בקרת השקיה, טיפול במערכות השקיה,  ,םהסוגי מים ומאפייני - השקיה ודישון

 המלחה ומניעת נזקיה, סוגי דשנים ומשמעותם.
 שיטות לפיתוח זנים חדשים, זנים חדשים בארץ ובעולם, מאפיינים  - זנים וכנות

 ילים.חומר ריבוי ואיכות שת ,ותכונות של כנות
 גודל ועל אור חומרי הצמיחה והשפעתם על היבול ית - חומרי צמיחה וגיזום ירוק

 הגדלת הפרי.לגיזום ירוק ככלי לוויסות היבול ו ,הפרי
 ואופן התמודדות ןאורית ,יתיות בפרדסיופטר תליוימחלות וירליות, בקטר - מחלות  
 אופן הדברתםמזיקים עיקריים: כנימות, אקריות וזבובים בפרדס ו - מזיקים, 

 נזקי יונקים, זוחלים וחלזונות. ,אויבים טבעיים
 סוגי מרססים, מכשירי גיזום ועיבוד בפרדס. 
 קבוצות  -הדברה החומרי  ,סוגי עשבים וממשק הדברתם - עשבים רעים והדברתם

 ומנגנוני פעולה.
 פגעים עיקריים , פריהאיכות  ה עלשיטות אחסון ושמיר - טיפול בפרי לאחר קטיף

 שימוש בטכנולוגיות חדשות לטיפול בפרי לפני אחסון. ,אחסוןהן בזמ
 תכנון פיננסי של הקמת פרדס, בחינת כדאיות כלכלית,  - שווקים וניהול כלכלי

 סקירת השוק המקומי ושוקי היצוא.

 תכנית מפורטת תחולק למשתתפים ביום פתיחת הקורס.
 למשתתפי הקורס תוענק תעודה בסיום הקורס.

 

 

    ס:ס:מועדי הקורמועדי הקור
, 21///11, 21////2, 21///21, 21///9, 16/6/21, 21/6/21,  21/6/21מועדי המפגשים: 

 .26:11-10:91השעות .  21///92
 
 

 

 

 

 



 
           
  הקורסהקורסמחיר מחיר 

    ש"ח 2,111הוא  2.1121./1לנרשמים עד לתאריך לנרשמים עד לתאריך 
  .₪.₪    2,911תהיה העלות בגין רישום מאוחר תהיה העלות בגין רישום מאוחר   10.2.21מתאריך מתאריך 

  .המחיר כולל שכר מרצים, קפה ועוגה בבוקר, ארוחת צהריים ושתייה חמה
 

  הצוות המארגן לשירותכם:הצוות המארגן לשירותכם:  --לבירורים ולמידע נוסף לבירורים ולמידע נוסף   
 121-6112111  :טל' ,מקצועימרכז , שלום שמואלי

   121-6112111  :טל' רכזת ארגונית, ,מירי פלח
 
 ופן ההרשמהא

 פקספח שלהלן ולשלוח אותו להמעוניינים להירשם לקורס מתבקשים למלא את הס

19-1102002. 

דמי משלוח הספח ללא ציון אמצעי התשלום אינו מהווה אסמכתא לרישום. 

 כלהלן:ההשתתפות ישולמו 

-19טל': , אסתי אדוניה – בלבד למחלקה לכספיםבאמצעות כרטיס אשראי  .2

 . במידה ואין מענה נא להשאיר הודעה עם שם ומספר טלפון נייד.1102911

 . בדואר רשום או כל אמצעי תשלום אחרהמחאה במזומן  משלוח .1

  .19-1102991לתיאום נא לפנות ליוסי יוסף, טל': 

 

 חשוב! 

הסכום לתשלום ייקבע על פי מועד משלוח ההמחאה בדואר  -המשלמים בהמחאה 

 ייקבע הסכום לתשלום על פי יום קבלתה במשרדנו. הרשום. למשלמים בהתחייבות

  :ביטולדמי 

דמי  20% ועד שבוע מיום פתיחת הקורס ייגבו רישום/יצוע התשלוםבממועד 

 דמי ביטול;  10% -שבוע האחרון שלפני פתיחת הקורס מהלך הביטול; בה

 דמי ביטול. 200% -ומיום פתיחת הקורס ואילך 

 

 

  ------------------- -----ספח הרשמה--- ----------------------------- 
המחלקה לכספים, לכבוד:   

00-9825222; פקס 5015002דגן , -, בית12ת"ד    
."1029 הדריםקורס  " לקורסרשם יני להברצו  

 )הקף( ביצעתי באופן הבא: ₪ 2,000/2,100את התשלום בסך 
 .19-1102911(: אסתיבאמצעות כרטיס אשראי למחלקה לכספים  .2
בדואר רשום או בכל אמצעי תשלום אחר, בתיאום עם יוסי יוסף, טל':  במזומן המחאה משלוח .1

19-1102991 
 
  ______________________________ פקס:    __________________________________ שם: 

  __________________________ טלפון נייד:    ________________________________ טלפון: 

  ____________________________ דואר אלקטרוני:    _________________________ כתובת:

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

  __________________________________ : מהיחת   _________________________ תאריך:


