
 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 שירות ההדרכה והמקצוע

 מיכון וטכנולוגיה תחום - רותיאגף ענפי ש

 

 
 

 קורסלהזמנה 
 עקרונות ביישום חומרי הדברה )רססים( 

  ,בזום שיתקיים אנו מתכבדים להזמינכם לקורס רססים
  .9/12/20 -ו 8/12/20, 7/12/20בתאריכים 

 הקורס הנו כללי ואינו מתמקד בגידול מסוים
                                                

 נושאי הקורס:
 דרישות לשאריות חומרי הדברה*   טוקסיקולוגיה* 
 הכרת התווית*   השפעות סביבתיות* 

 בטיחות בריסוס*   יישום הריסוס* עקרונות 
 

  .13:30עד  08:30שעות הלימוד: 

 עלות הקורס:
 ₪. 225  עלות הקורס היא

 

  במחשב ולא בטלפון הסלולרי.חובה להתחבר לזום 
 פני המשתתף )לא מסך שחור(. לראייתנדרשת השתתפות באמצעות מצלמה, 

 .לא יוכל לקבל תעודה - במהלך היום, משתתף שלא יהיה נוכח פעמים כמהבדיקת נוכחות תתקיים 

 לכל משתתף תעודה תשלחבתום הקורס ו ,חובה הינה בגדר המפגשים בשלושתהנוכחות 

 , לאחר שייבחן במבחן קצר.משרד החקלאות מטעם

 
 משתתפים לפחות. 20פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של 

 לנרשמים בלבד תישלח הודעה במקרה של ביטול הקורס.

 
 

 



 לאחר משלוח הספח בלבד: - הרישום והתשלום אופן

 .estiad@moag.gov.il; 03-9485342':טלהתשלום ייעשה אצל אסתי אדוניה,  - אשראי כרטיס באמצעות .1

 .estiad@moag.gov.il; 03-9485342טל': - אסתי אדוניה עם בתיאום אחר תשלום אמצעי כל .2

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

 
 :ביטול נוהל

 שעות ממועד הפתיחה בהודעת דוא"ל 24החזר כספי יינתן על ביטול השתתפות שייעשה עד 
 .  estiad@moag.gov.il :לאסתי

 

 לקבלת מידע ופרטים נוספים: 
 050-9827362, רכז מקצועי, שה"מ, טל' נייד: שמשון שמאייב

 ;03-9485473משרד: ; 050-6249266טל' נייד:  ,רכזת הדרכה, שה"מ מירב חג'בי,
 meiravh@moag.gov.ilדוא"ל:  

 
 
 
 
 

 

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

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

 שיתקיים בזום )רססים(עקרונות ביישום חומרי הדברה בחקלאות ברצוני להירשם לקורס 
 ביצעתי באופן הבא )הקף(:₪ 225את התשלום בסך 

 .03-9485342: טל' דרך מוקד תשלומים,. באמצעות כרטיס אשראי 1
 בתיאוםאו בכל אמצעי תשלום אחר  בספח המצוינת לכתובת רשום בדואר במזומן המחאה משלוח. 2

 03-9485342, טל': אסתי אדוניה עם     

 

  ______________________________ פקס:    ________________________ שם: 

  __________________________ טלפון נייד:    ______________________ טלפון: 

  _________________________ דואר אלקטרוני:    ____________________ כתובת:

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

 -      ____________________________ חתימה:    ______________________ תאריך:
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