
  
 
 

 לקורס הזמנה
 צמיחה בבתי גידול עקרונות

 צמחי תבלין ומרפא ,ירקות, פרחים 
  עקרונות גידול בבתי צמיחה, בנושא הנכם מוזמנים לקורס

  ,מועדים המפורטים להלןב, 2020מרס -ינוארחודשים במהלך ה יתקייםר שא
 .בבית דגן ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר -ההנהלה שבבניין באולם הכנסים 

 
גידול נושא את ידיעותיהם ב העשירולתעדכן הקורס מיועד לחקלאים ולעוסקים בתחום המעוניינים לה

את מגוון התחומים  הכוללתיסודית, וה קיעמברמה מיישומי אלא גם מעשי ו יבטמהלא רק  בבתי צמיחה
 המובילים בתחום. מקצועהמדריכים ואנשי החוקרים, מיטב הע"י  ויועברההרצאות  .הקשורים לנושא
 .מקצועי סיורהעיוניות, יתקיים בנוסף להרצאות 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 תכנית מפורטת תחולק למשתתפים ביום פתיחת הקורס.
 תוענק תעודה מטעם שירות ההדרכה והמקצוע, ם, מפגשיהבכל חלק  קחויישקורס ה יתתפלמש

  .משרד החקלאות
 

 ומועדיוהקורס מיקום 
  ,יליששבימי שבוע אחת למפגשים  8, ויכלול בבית דגןשבמשרד החקלאות  הכנסיםהקורס יתקיים באולם 

 .3/3/20 (,)סיור 25/2/20 ,18/2/20, 11/2/20, 4/2/20, 28/1/20, 21/1/20, 14/1/20 :להלןש יםמועדב
 .14:30-09:00 שעות הלימוד:

 

 

 

 

 
 

 נושאי הלימוד    
  
 

 ובתי רשתבתי צמיחה •
 ובקרת אקלים םאקלים, חיישני•

 הדברה משולבת ו הגנת הצומח •
 חיפויכסות וי חומר•
 ואוורורחימום, קירור •

 אור ותאורה•
   

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 שירות ההדרכה והמקצוע

 אגף הירקות
 

 ותחזוקה תכנון•
 צריכת מים והשקיה•

 יישום חומרי הדברה•

 רשתות•
 ניהול עבודהמיכון, שינוע ו•

 הידרופוניקה ומצעי גידול•
   



 מחיר הקורס
 . ₪ 1,300 היאעלות הקורס למשתתף  30/12/19 לתאריךלנרשמים עד 

 .₪ 1,400השתתפות בקורס בגין רישום מאוחר: הדמי יהיו  31/12/19 תאריךהחל מ

 כוללים כיבוד קל וארוחת צהריים. דמי ההשתתפות

 .לפחות משתתפים 20 של בהרשמה מותנית הקורס פתיחת

 

 אופן ההרשמה

 משתי הדרכים המופיעות להלן ומשלוחהרישום לקורס יתאפשר רק לאחר ביצוע התשלום באחת 

 . doritt@moag.gov.ilאו לדוא"ל:  03-9485881הספח המצורף לפקס 

 שימו לב, משלוח הספח ללא ציון אמצעי התשלום אינו מהווה אישור לרישום.
 

 דרכי התשלום

 . 03-9485342י בלבד למחלקה לכספים לדורית טפרה, טל': . באמצעות כרטיס אשרא 1

 . משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או כל אמצעי תשלום אחר בתיאום עם דורית טפרה, 2

 .03-9485342טל':      
 

 חשוב!
 ההמחאה בדואר הרשום.משלוח  תאריךהסכום לתשלום ייקבע על פי  -משלמים בהמחאה ל

 ההתחייבות במשרדנו. קבלת תאריךייקבע הסכום לתשלום על פי  -למשלמים בהתחייבות 

 

 :ביטולים נוהל

 דמי הביטול; 10%ועד שבוע מיום פתיחת הקורס ייגבו  רישום/ממועד ביצוע התשלום

 דמי ביטול; 20% ייגבובמהלך השבוע האחרון שלפני פתיחת הקורס 

 ביטול. דמי 100% -ומיום פתיחת הקורס ואילך 
 

 לבירורים ולמידע נוסף:
 dasil@shaham.moag.gov.ilדוא"ל: ; 050-6241638, טל': דוד סילברמןרכז מקצועי: מ

 batsheva@moag.gov.ilדוא"ל:  ;050-6241601, 03-9485919: בת שבע בדוח, טל': תארגוני מרכזת

 

 -------------------------------ספח הרשמה-------------------------------
 שה"מ, המחלקה לכספים : לכבוד

 5025001דגן -, בית28ת"ד 
 doritt@moag.gov.ilדוא"ל: ; 03-9485881פקס: 

 
 2020 מרס-ינואר", עקרונות גידול בבתי צמיחה"ברצוני להירשם לקורס 

 
 ביצעתי באופן הבא )הקף(:)מחק את המיותר( ₪  1,400/1,300 בסךאת התשלום 

 .03-9485342 , טל':טפרהדורית  – . באמצעות כרטיס אשראי למחלקה לכספים1
 .03-9485342, טל': דורית טפרהבתיאום עם  ,. משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או כל אמצעי תשלום אחר2

 שם: ___________________________ פקס: ________________________

 __טלפון: _________________________ טלפון נייד: __________________

 _______________________ דואר אלקטרוני: __________________כתובת: 

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

 חתימה: ______________                                              תאריך:_____________ 

 


