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    יסודות בחקלאותיסודות בחקלאותקורס קורס 
 

  .יסודות בחקלאותקורס בכוונתנו לקיים 
 .בשבוע שניבימי מפגשים  6הקורס כולל 

 8:32בשעה  16/3/02מועד פתיחת הקורס 
הקורס מיועד למגדלים חדשים וותיקים המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם 

 .בתחומי החקלאותבמבואות 

 :מקום הקורס ומועדי המפגשים

 .ורס יתקיים באולם בבית מילואותהק

 .02///02, 02///02, 02///6, 32/3/02, 03/3/02,  16/3/02: מועדי המפגשים

 
  ::נושאי הקורסנושאי הקורס

, עקרונות הדישון, פיזיולוגיה של הצמח, ביולוגיה של התא, למדעי הצמחמבוא 

מבוא , מבוא לאנטומולוגיה, סוגי קרקעות והשפעתן על ההשקיה והדישון

בגידולים האבקה , השקיה במי קולחין, מבוא להדברה משולבת, לוגיהלפיטופטו

 .תרדמה והתעוררות, שתלנות, עקרונות השקיה ,חקלאיים

 

לפרטים נוספים ניתן להתקשר ליעל במשרד החקלאות לפרטים נוספים ניתן להתקשר ליעל במשרד החקלאות 

11818661181866--6060  
  

  ::עלות הקורסעלות הקורס

  ,₪ 8266עלות הקורס למשתתף היא  /2/3/2ך לתארי עד לנרשמים
 .₪ //03יהיו  מאוחר רישום בגין בקורס תתפותההש דמי /3/3/2מתאריך 

 !מוגבל המקומות מספר ,להירשם מהרו

 .המחיר כולל כיבוד קל וארוחת צהריים

 אופן ההרשמה
או ; 30-1845449לקורס ייעשה באמצעות משלוח הספח המצורף לפקס  רישוםה

 .estiad@moag.gov.il: ל"לדוא
 .משלוח הספח ללא ציון אמצעי התשלום אינו מהווה אסמכתא לרישום: שימו לב

 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 שירות ההדרכה והמקצוע
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 התשלוםדרכי 
-30: 'טל, אסתי אדוניה -באמצעות כרטיס אשראי בלבד למחלקה לכספים . 1

1845089. estiad@moag.gov.il 
משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או כל אמצעי תשלום אחר בתיאום עם יוסי . 9

 estiad@moag.gov.il .30-1845003: 'טל, יוסף
 ---------------------------------------------------------------------

 
 !חשוב

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

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

 ---------------------------------------------------------------------
 

 :נוהלי ביטול ההשתתפות בקורס
 ;דמי ביטול 12%ועד שבוע מיום פתיחת הקורס ייגבו  תשלום/הרישוםממועד ביצוע 

 ;דמי ביטול 02%במהלך השבוע האחרון שלפני פתיחת הקורס ייגבו 
 .דמי ביטול 122% -ומיום פתיחת הקורס ואילך 

 

 : לקבלת מידע ופרטים נוספים
  353-2989889: נייד מ"שה, מירי פלח :ריכוז ארגוני

 
 353-8884595: נייד' טל; מ"שה, יוסי פורטל: ריכוז מקצועי

 

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

  5205221דגן -בית, 08ד "ת

 estiad@moag.gov.il  23-1/85881פקס 
 

 ם לקורס יסודות בחקלאותברצוני להירש
 

 (:הקף)מחק את המיותר ביצעתי באופן הבא )₪  1322/ 1022את התשלום בסך 

 .30-1845089: 'לאסתי אדוניה טל, באמצעות כרטיס אשראי למחלקה לכספים. 9

-30: 'טל, בתיאום עם יוסי יוסף, משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או כל אמצעי תשלום אחר. 9

1845003. 
 

 _______________________  : פקס   __________________________  :שם

 ___________________  : טלפון נייד   _________________________ : טלפון

 __________________  : דואר אלקטרוני   _______________________ :כתובת

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

  ________________________ : חתימה   _______________________ :תאריך

 


