
 

                 

  -קורסלהזמנה -

 ידרופוניקההו מצעים מנותקים
 ,והידרופוניקה יםמנותקים מצענושא ב כם מוזמנים לקורסהנ

 .דגן בבית 2020 אפרילו סמר בחודש שיתקיים
 עוסקים בתחום המעוניינים להרחיב ולבסס את ידיעותיהםהקורס מיועד לחקלאים ול

 .בהידרופוניקהו מצעים מנותקיםב, דישון והגנת הצומח, השקיה ,גידולים כמו מערכות נושאב

 

 .מפורטת תחולק למשתתפים בפתיחת הקורסתכנית 

משרד , תעודה מטעם שירות ההדרכה והמקצועקבלת יהיו זכאים ל ,קחו חלק בכל המפגשיםייש ,קורסהמשתלמי 

 .ופיתוח הכפר החקלאות

 
 הקורס ומועדיו מיקום

בין  ,שאחד מהם ייוחד לסיור מקצועי ,מפגשיםחמישה ויכלול , הקורס ייערך בקריה החקלאית בבית דגן

  .14:30-08:30השעות 

 (.סיור'; יום א) 5.4.20, ('גיום ) 31.3.20, '(יום ג) 24.3.20, '(יום א) 15.3.20, '(יום ד) 11.3.20: מועדי הקורס

 

 

 

 

 

 נושאי הלימוד    

 במצעים מנותקיםמערכות גידול -

 הידרופוניקהבו    

 מארזיםומצעי גידול שונים -

 יסודות הזנה והכנת תמיסות-

 דישון ומחזור מים, בקרת השקיה-

 אנליזה של מי השקיה-

 היבטים כלכליים-

 הגנת הצומח במצע מנותק-

 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 שירות ההדרכה והמקצוע

 תחום שירות שדה -אגף ענפי שירות 
 



 

 הקורסעלות 

  .ח"ש 850 היא 25.2.20ם עד לתאריך מינרשעלות הקורס ל

 . ₪ 950 יהיו דמי ההשתתפות בקורס בגין רישום מאוחר 26.2.20החל מתאריך 

 .במהלך הלימודים צהריים וחומר מקצועי שיחולק תוארוח ,כולל כיבוד קל מחירה

 .משתתפים לפחות 20פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של 
 .לנרשמים בלבד תישלח הודעה במקרה של ביטול הקורס

 אופן ההרשמה

 03-9485881לפקס  המצורף הספח משלוח באמצעות ייעשה לקורס הרישום
 .estiad@moag.gov.il: ל"או לדוא

 .לרישום אסמכתא מהווה אינו התשלום אמצעי ציון ללא הספח משלוח :שימו לב
 

 דרכי התשלום

 .03-9485342': טל, אסתי אדוניה - למחלקה לכספיםבאמצעות כרטיס אשראי בלבד  .1
 .03-948530 ':טל, משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או כל אמצעי תשלום אחר בתיאום עם יוסי יוסף .2

 !חשוב
 .הסכום לתשלום ייקבע על פי יום משלוח ההמחאה בדואר רשום -למשלמים בהמחאה 

 .יום קבלת ההתחייבות במשרדנו ייקבע הסכום לתשלום על פי -למשלמים בהתחייבות 

 
 נוהלי ביטול ההשתתפות בקורס

 ;מסכום התשלום 10% ייגבוועד שבוע מיום פתיחת הקורס  רישום/ממועד ביצוע התשלום
 ; דמי ביטול 20%במהלך השבוע האחרון שלפני פתיחת הקורס ייגבו 

 .דמי ביטול 100% –ומיום פתיחת הקורס ואילך 

 :לבירורים ולמידע נוסף

 050-6241594': טל; שירות שדה, ר טכנולוגיה ומצעים מנותקים"ממ, ר מולי זקס"ד

 050-6241560': טל; ירות שדהמדריך ש, רוברטו נתן

 meiravh@moag.gov.il: ל"דוא; 03-9485473: משרד; 050-4104139: נייד' טל ,מ"שה, רכזת הדרכה ,בי'מירב חג

 

  ---------------------------------------------------- ספח הרשמה --------------------------------------------- 

 המחלקה לכספים  :לכבוד
 5025001, דגן-בית 28ד "ת  

 estiad@moag.gov.il, 9485881-03פקס 

 ברצוני להירשם לקורס "מצעים מנותקים והידרופוניקה".

 (:הקף)ביצעתי באופן הבא ( הקף)₪  950/850 את התשלום בסך
 .03-9485342: אסתי אדוניה –באמצעות כרטיס אשראי למחלקה לכספים  .1
 . 03-9485330': טל, משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או כל אמצעי תשלום אחר בתיאום עם יוסי יוסף .2

  __________________________ : פקס   ______________________________ : שם

  ______________________ : טלפון נייד   _____________________________ : טלפון

  _____________________ : דואר אלקטרוני   __________________________ :כתובת

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

  ___________________________ : חתימה   __________________________ :תאריך
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