
 

 שתלנות נוי
  2021 דצמבר-נובמבר 

 
דרישות גבוהות בפני  תוך הצבתבענף שתלנות הנוי, צמיחה אנו עדים ל בשנים האחרונות

בסביבה תחרותית נפרש על פני מגוון . הידע הנחוץ לייצור שתילים איכותיים המגדלים
 . ועוד הגנת הצומח ,יולוגיה של הצמח, שיטות ריבוי שונות, השקיה ודישוןזתחומים, כמו פי

השנה יתקיים  והביקוש הער, ו בנושא בשנים האחרונותערכנהצלחת הקורסים ש לאור
להקנות ידע תאורטי ומעשי בנושאי היא  הקורס מטרת מתכונת מקוונת.קורס נוסף ב

. בהרצאות יושם דגש על תרגום הידע במשתלות נוי השקיה ודישון, ריבוי והגנת הצומח
 התאורטי לפרקטיקה מעשית בשטח. 
ולבעלי רקע רלוונטי )דוגמת בוגרי לימודי מדעי החיים  הקורס מיועד לאנשי מקצוע מהתחום

 ורקע חקלאי( המעוניינים להשתלב בו.

 לשלבן נשתדל ואנו, אותם המעסיקות סוגיות מראש להעלות מוזמנים המשתתפים
 .בהרצאות

 
 י הקורס  נושא

 .דישון והשקיה, ריבוי צמחים, תרביות רקמה והגנת הצומח 

 
   מועדי הקורס

, 25/11/21, 18/11/21, 11/11/21, 4/11/21בתאריכים:  ,חמישי בימי מפגשים, חמישה כולל הקורס
 בערך. 13:30ועד  08:50החל מהשעה , 2/12/21

 

 
 הקורס ייערך באמצעות תוכנת 'זום' ברישיון משרד החקלאות,

 דרך המחשב או הטלפון הנייד של המשתתף.
 המפגש הראשון.סמוך למועד בקישור ותוכנית מפורטת יישלחו לנרשמים בלבד  

  

 

 עלות הקורס

 מדינת ישראל
 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 שירות ההדרכה והמקצוע
 פרחיםצומח, תחום הענפי אגף 

 מקוון לקורס הזמנה



 ₪. 225היא  20/10/21 לתאריך עד םמילנרש קורסה עלות

 ₪. 325היו י מאוחר רישום בגין השתתפות דמי 21/10/2021 מתאריך החל

 לנרשמים בלבד תישלח הודעה במקרה של ביטול.

 
  והתשלום אופן הרישום

 כאן לחצו לרישום

אסתי  , אצלמ"בשה לכספים במחלקה אשראי כרטיס באמצעות םושלבצע את התל ישרק לאחר הרישום 

 .estiad@moag.gov.il דוא"ל: ;03-9485342טל':  אדוניה,

 

 דמי ביטול

 דמי הביטול; 10%ייגבו  -התשלום או הרישום ועד שבוע מיום פתיחת הקורס  ממועד ביצוע

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

 .דמי ביטול 100% -מיום פתיחת הקורס ואילך 

 

 משתתפים לפחות. 20 -בקיום הקורס מותנה 

 
 

 לקבלת מידע ופרטים נוספים:
 054-9917099טל':  ,יםפרחתחום מדריך ריבוי ושתלנות נוי, , אביב לוי –ריכוז מקצועי 

 050-6241601בת שבע בדוח, רכזת הדרכה בכירה )ענפי הצומח(, טל':  –ריכוז ארגוני 
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