משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע
האגף לבעלי חיים ,תחום בקר

רווחת בעלי חיים ברפת
סמינר מקוון בזום ,אוקטובר-נובמבר 2020

הסמינר מומלץ לרפתנים המעוניינים להתעדכן ולרכוש ידע ומיומנות בהתנהלות נכונה
ומתחשבת בבעלי חיים ברפת ,תוך הכרה בתרומה של רווחת הפרות לרווח של הרפת.
מועדי הסמינר
הסמינר כולל  6מפגשים ,בימי שלישי וחמישי ,בתאריכים,29/10/20 ,27/10/20 ,22/10/20 ,20/10/20 :
5/11/20 ,3/11/20
שעות הלימוד 10:30 :עד 12:40
אופן התנהלות הסמינר :תוכנת זום ברישיון משרד החקלאות  -דרך מחשב או טלפון נייד של
המשתתף.
קישור ותוכנית מפורטת של הסמינר יישלחו לנרשמים בלבד סמוך למועד פתיחתה.

עלות הסמינר
עלות הסמינר למשתתף היא .₪ 150

נושאי הסמינר*













פעילות מועצת החלב בתחום רווחת בעלי
החיים
רווחת בעלי החיים ובריאות העטין
'על תבונה ורגישות של פרות ברפת'  -חושים,
חיים חברתיים וממשק
'לראות את הנולד'  -גידול יונקים ללא פשרות
מסביב לשעון
'כואב ,אבל פחות'  -שיכוך כאבים ,טשטוש,
הרדמה והמתת חסד
הרפת בראי הציבור  -תדמית הרפת והחלב
ברשת
הזנה מוכוונת תיאבון לבריאות חלל הפה
והכרס (טיפוח אוכלוסיית החיידקים) ולמניעת
צליעות














מקיימים הבטחות  -הקשר בין קיימות לרווחת
בעלי החיים ברפת
'הסוד' לאריכות ימים ברפת  -רעיון עם מתכון
היבטים סטטוטוריים לרווחת בעלי החיים -
תוקף תקנות צער בעלי חיים ,הישנות
והחדשות
רווחת בעלי החיים  -כמה זה עולה לנו?
תכנון נכון של הרפת לטובת הפרות והחולבים
רווחה ובטיחות בעבודה ברפת  -רווחת
העובדים חיונית לרווחת בעלי החיים
התנהגות נורמלית מול התנהגות חריגה
במחשב  -להתנהל ולהתחשב
ממצאים מחזית המחקר היישומי לטובת רווחת
הפרות ברפת

תנאי לקבלת תעודה מטעם שירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות :השתתפות באמצעות
מצלמה לא במסך שחור או תמונה .בדיקת נוכחות תתקיים כבמהלך היום.
התעודה תישלח בדואר בתום הסמינר.

פתיחת הסמינר מותנית בהרשמה של  20משתתפים לפחות.

אופן הרישום והתשלום  -רק לאחר קבלת ספח ההרשמה במשרד החקלאות
באמצעות

כרטיס

אשראי

בטלפון

-

המחלקת לכספים,

לאסתי

אדוניה

טל':

,03-9485342

. estiad@moag.gov.il.
נוהלי ביטול ההשתתפות בסמינר:
ממועד ביצוע התשלום/הרישום ועד שבוע מיום פתיחת הסמינר ייגבו  10%דמי ביטול;
במהלך השבוע האחרון שלפני פתיחת הסמינר ייגבו  20%דמי ביטול;
ומיום פתיחת הסמינר ואילך  100% -דמי ביטול.

לקבלת מידע ופרטים נוספים:
ריכוז מקצועי :ד"ר טל שקולניק ,שה"מ; טל' נייד050-4448525 :
ריכוז ארגוני :מיכל אברהם ,נייד ,050-6241081 :משרד03-9485925 :

----------------------------------------ספח הרשמה--------------------------------------------ברצוני להירשם לסמינר "רווחת בעלי חיים ברפת"
את התשלום בסך ₪ 150
 .1באמצעות כרטיס אשראי בטלפון  -המחלקת לכספים ,לאסתי אדוניה טל'estiad@moag.gov.il. ,03-9485342 :

שם _______________________ :פקס_______________________________ :
טלפון ___________________ :טלפון נייד_______________________________ :
כתובת ___________________ :דואר אלקטרוני____________________________ :
אני מאשר/ת שקראתי את התנאים שלעיל ומסכים/ה להם.
תאריך _________________:חתימה_____________________ :

