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 הייצור כלכלתתחום 
 

  

  ''בחקלאותבחקלאות  כלכלהכלכלה''  ––סדנה סדנה 
 

 הלךבמשלושה מפגשים בנושאי כלכלה.  הכוללתסדנה השתתף בלמוזמנים  הנכם

גידול, הר ותמחלענפי החקלאות השונים: שמתאימות שאלות ב עסוקנ הסדנה

 .תזרים מזומנים ועוד הכנתידול, הגכדאיות  תקי, בדחלופותבין  אההשוו

  

  ם: ם: מועדימועדי

  ,16.3.2021, 9.3.2021, 2.3.2021 :בתאריכים, שלישיבימי  יתקיימו סדנההשלושת מפגשי 

 .14:00-09:00בין השעות 

 רצאות במשרד החקלאות בחדרה.אולם הה: : קוםקוםממ

  סדנה:סדנה:נושאי הנושאי ה

 תחשיב ותמחיר 

 ניתוח הוצאות ייצור 

 חישובי ריבית 

 בדיקות כדאיות 

 תכנית מפורטת תחולק למשתתפים במועד פתיחת הסדנה.

מורכבת מהרצאות מדריכי כלכלת הייצור בשה"מ, והיא תתקיים בהנחייתם של הסדנה 

  .תרגולמו

  

ות שבעטיה, קיומם של מפגשים אלה מותנה ות שבעטיה, קיומם של מפגשים אלה מותנה בעקבות מגפת הקורונה וההגבלבעקבות מגפת הקורונה וההגבל

  בהנחיות משרד הבריאות.בהנחיות משרד הבריאות.

  לנרשמים בלבד תישלח הודעה במקרה של ביטול מפגש.לנרשמים בלבד תישלח הודעה במקרה של ביטול מפגש.
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  סדנהסדנהעלות העלות ה

 ₪. 450היא  17.2.21לתאריך  עדהנרשם  למשתתף סדנהעלות ה

  ₪. 550 יהיו דמי השתתפות בסדנה בגין רישום מאוחר 18.2.21החל מתאריך 

 מהרו להירשם, מספר מקומות מוגבל!

 

 המחיר כולל שתייה חמה, כיבוד קל וארוחת צהריים.

 לנרשמים בלבד תישלח הודעה במקרה של ביטול.

 

   ((המצורף להלןהמצורף להלןלאחר משלוח הספח לאחר משלוח הספח רק רק ))אופן הרישום והתשלום אופן הרישום והתשלום 

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

estiad@moag.gov.il. 

 

  נוהלי ביטול ההשתתפות בקורס:נוהלי ביטול ההשתתפות בקורס:

 estiad@moag.gov.ilבאמצעות מייל למחלקה לכספים, אסתי אדוניה 

 ;ביטול דמי 10% ייגבו סדנהה פתיחת מיום שבוע ועד  רישום/התשלום ביצוע מועדמ

 ;ביטול דמי 20% -סדנה ה פתיחת שלפני האחרון השבוע במהלך

 .טולבי דמי 100% -ך ואיל דנההס 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: 050-6241027נייד:  ארגוני: הילה לוסקי,ריכוז 

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

 שה"מ, המחלקה לכספיםלכבוד: 
 5025001, בית דגן 28ת"ד 
 estiad@moag.gov.il :ל; דוא"03-9485881פקס 

 'בחקלאות כלכלה' תלסדנ להירשם ברצוני

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

 03-9485342  , טלפון:אסתי אדוניה לכספים למחלקה אשראי כרטיס באמצעות

 ____________________ :פקס ________________________ :שם

 ________________ נייד טלפון______________________טלפון

 _______________ אלקטרוני דואר ____________________כתובת

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

 __________ :חתימה__________ : תאריך


