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 הייצור כלכלתתחום 
 

  

    סדנה בכלכלהסדנה בכלכלה
 

סדנה בת שלושה מפגשים שתעסוק בנושאי כלכלה. השתתף באנו מזמינים אתכם ל

שמתאימות לחקלאים מענפים שונים: איך נתמודד עם שאלות  סדנההבמסגרת 

איך לבדוק כדאיות של גידול, איך  לתמחר גידול, איך להשוות בין אלטרנטיבות, 

 .מכינים תזרים מזומנים ועוד

  

  ומה:ומה:ומיקומיק  הסדנההסדנהמועדי מועדי 

בין   ,13/07/20  ,6/07/20,  29/06/20   :בתאריכים, שניבימי  מפגשיםשה ושל תכולל סדנהה

 .14:00-09:00השעות 

 קום הסדנה:קום הסדנה:ממ

 .בחדרהמשרד החקלאות אולם ההרצאות ב

  סדנה:סדנה:נושאי הנושאי ה

 תחשיב ותמחיר* 

 * ניתוח הוצאות ייצור

  תזרים מזומנים* 

 בדיקות כדאיות* 

 . מרצי הקורס הם מדריכי כלכלת הייצור בשה"מ ,הסדנה מורכבת מהרצאות ותרגול

 פתיחת הסדנה. תכנית מפורטת תחולק למשתתפים במועד

  

בעקבות מגפת הקורונה, חלה בימים אלה מגבלה על מספר המשתתפים המותר בעקבות מגפת הקורונה, חלה בימים אלה מגבלה על מספר המשתתפים המותר 

  בכיתה. לפיכך, הקורס יתקיים במועדים שצוינו להלן, רק אם תבוטל הגבלה זו; בכיתה. לפיכך, הקורס יתקיים במועדים שצוינו להלן, רק אם תבוטל הגבלה זו; 

  יידחה למועדים מאוחרים יותר.יידחה למועדים מאוחרים יותר.  --ובמקרה שלא ובמקרה שלא 
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  סדנה:סדנה:עלות העלות ה

 ₪. 450היא  21.6עד ה למשתתף סדנהעלות ה

  ₪. 550דמי השתתפות בסדנה בגין רישום מאוחר:  22.6.2020החל מתאריך 

 מהרו להירשם, מספר מקומות מוגבל!

 

 המחיר כולל שתייה חמה, כיבוד קל וארוחת צהריים.

 לנרשמים בלבד תישלח הודעה במקרה של ביטול הקורס.

 

 לאחר משלוח הספח בלבדלאחר משלוח הספח בלבד  ––אופן הרישום והתשלום אופן הרישום והתשלום 

 .03-9485342אסתי אדוניה, טל':  -. באמצעות כרטיס אשראי בלבד למחלקה לכספים 1

. משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או כל אמצעי תשלום אחר בתיאום מראש עם אסתי 2

 .estiad@moag.gov.il, 03-9485342אדוניה, טל': 

  !!חשובחשוב

 .הרשום בדואר הההמחא משלוח יום פי על ייקבע לתשלום הסכום - בהמחאה למשלמים

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

  נוהלי ביטול ההשתתפות בקורס:נוהלי ביטול ההשתתפות בקורס:

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

 ;ביטול דמי 20% - הקורס פתיחת שלפני האחרון השבוע במהלך

 .ביטול דמי 100% - ואילך הקורס פתיחת ומיום

  לקבלת מידע ופרטים נוספים:לקבלת מידע ופרטים נוספים:

 050-6241624מנהלת תחום כלכלת הייצור, שה"מ; טל':  ברכה גל, ריכוז מקצועי:

 03-9485321, משרד: 0506241027נייד:  ארגוני: הילה לוסקי,ריכוז 

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

 לכבוד: שה"מ, המחלקה לכספים
 5025001, בית דגן 28ת"ד 
 estiad@moag.gov.il מייל  03-9485881פקס 

 :בכלכלה לסדנה להירשם ברצוני

 ביצעתי באופן הבא )הקף(:₪  450/550 בסךאת התשלום  

 03-9485342l  אסתי אדוניה לכספים למחלקה אשראי כרטיס באמצעות. 1

 מראש עם אסתי אדוניה,  בתיאום אחר תשלום אמצעי כל או רשום בדואר במזומן המחאה משלוח .2

 03-9485342טל': 

 ____________________ :פקס ________________________ :שם

 ________________ :נייד טלפון ______________________ :טלפון

 _______________ :אלקטרוני דואר ____________________ :כתובת

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

 __________ :חתימה__________ : תאריך


