
 
 
 
 
 
 

 למגדלי סוסים קורס נייד
 , הצעירים והוותיקים מגדלי הסוסיםאל ציבור 

 להרחבה ולשיפור המיומנות  בקורס ניידהנכם מוזמנים להשתתף 

כלול סיורים, הרצאות והדגמות בבית יבדגש על הפן המעשי, ו .בתחום המקצועיידע ת הולהעשר

 החולים הווטרינרי, בחוות לגידול סוסים ובמרכז מזון. 

 

 מועדים ומקום המפגשים
, בימי ג' שבועל אחתמפגשים  7כלול יו ,27/4/17עד  7/3/17בין התאריכים תקיים בימי שלישי י הקורס

למפגשים , באזורי הארץ השונים. ההגעה 'השיתקיים ביום  7ומפגש שיתקיים ביום ד'  6מלבד מפגש 

 באופן עצמאי.

 

*נושאים בכל מפגשפירוט ה  

  'כפר הס -חוות מיקלינה  -וערוצי תקשורת שונים טילוף  - 7/3/17 - 1פגישה מס 

יר ק תפקוד של מחוג, בר, - אנטומיה של הטלף, איך תנועה נכונה ודיאטה משפיעים על  איכות הטלף

. פרמטרים של טילוף ותחזוקה נכונה של הטלף ברמת בעלי הסוסיםחיצוני, פנימי, סחוס, נביקולר. 

 ערוצי תקשורת שונים, איך סוס לומד קישורי שפה, ויסות אנרגיה ושפת גוף נכונה.

   'מונד -בחווה הטיפולית בתל -תכנון אורוות  – 14/3/17 - 2פגישה מס 

 הטיפולי בחווה, עולם הכרכרות, עקרונות תכנון אורוות בישראל ובעולם סיור בחווה והצגת המתווה

  'ביקור בבית החולים הווטרינרי  - 21/3/17 - 3פגישה מס 

שימוש באמצעות אבחון בעיות בסוסים  כגון:, בפעילות המתבצעת בוה ייפצובבית החולים סיור  

 הצגת מחקרים חדשים. וכןצליעות, אנדוסקופ דינמי ועוד,  יתורא ,במכשור חדשני

      'קיבוץ הזורעבחוות הסוסים  -בטיחות פרזול ו  - 28/3/17 -4פגישה מס   

ניתוח אירועי הכוללת  ,בטיחותבנושא עקרונות כלליים, הדגמה על סוס, מצגת  -פרזול מתקן  

 ,מפרזלווטרינר כוף פעולה עם בעלי המקצוע ותין הסוס לשומימפציעות, א ותלהימנע רכיםנפגעים, ד

 הדגמות בחווה. ,סוס משפחהואילוף סייחים, הכשרת הסייח לגישות שונות וטכניקות 

  'מנחמיהבחוות הסוסים ב כושר גופני, אימון והזנת ספורטפיתוח  - 4/4/17 - 5פגישה מס 

ת תזונ אנאירוביים, התמודדות עם עבודה בחום,ומדרגי אימון, שיטות אימון על פי ענפים אירוביים  

הליכון סוסים, אבחון בעיות, שיקום, אימון על  תהסוסים באימון, התאמת ציוד לסוסים, הדגמ

  שיטות פרזול אלטרנטיביות.

  'חוות בראז במכמורת - גידול ואימון סוסי מרוץ 19/4/17 -6פגישה מס 

 -וסים בדיקות פיזיקליות של ס ;גידול, טיפוח ואימון סוסי מרוץ ערביים -סיור, הרצאה והדגמה  

 .אבחון מחלות ופציעות, צליעות, בדיקה לפני קנייה, פוריות

      'נהללבמרכז מזון  -הזנה  –'( ה)יום  27/4/17 -7פגישה מס 

תזונתיים  הכנת מנות המזון לסוסים, גידול מספוא, ערכים ולמידה על אופן סיור במרכז המזון 

 פסיכולוגיה של בעלי חיים. .השפעת המזון על שלבים שונים בחיי הסוסו

 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 שירות ההדרכה והמקצוע

 אגף בעלי חיים
 



 , שה"מ לכבוד: המחלקה לכספים
 03-9485881פקס . 5025001דגן , -, בית28ת"ד  

."לגידול סוסים" נייד לקורסרשם יברצוני לה  
 )הקף( ביצעתי באופן הבא: ₪ 1,850/1,750בסך את התשלום 

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

 
 03-9485330משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או בכל אמצעי תשלום אחר, בתיאום עם יוסי יוסף, טל':  .2

 

  _____________________ פקס:    _________________________ שם: 

  _________________ טלפון נייד:    _______________________ טלפון: 

  ___________________________דואר אלקטרוני:    _____________________ כתובת:

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

 _____________ : מהיחת   __________ תאריך:

 

 
 .שינויים בתכנית ייתכנו* 
 .תכנית מפורטת תחולק למשתתפים ביום פתיחת הקורס 

 

מחיר הקורס ₪. 1,750הוא  19/2/2017לנרשמים עד לתאריך  
  .ש"ח 1,850תהיה העלות בגין רישום מאוחר  20/2/17מתאריך 

 

 משתתפים לפחות. 20מותנית בהרשמה של  ההשתלמותפתיחת 

 .ההשתלמותל ביטול עלנרשמים בלבד תישלח הודעה 

 תוענק תעודת השתתפות מטעם משרד החקלאות. ההשתלמותלמסיימי 

 

 אופן ההרשמה
 .03-9485881המעוניינים להירשם לקורס מתבקשים למלא את הספח שלהלן ולשלוח אותו לפקס 

 תשלום אינו מהווה אסמכתא לרישום, דמי ההשתתפות ישולמו כלהלן:משלוח הספח ללא ציון אמצעי ה

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

משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או בכל אמצעי תשלום אחר. לתיאום נא לפנות ליוסי יוסף, טל': 

03-9485330 . 

 חשוב! 

 המחיר לתשלום על פי מועד משלוח ההמחאה בדואר הרשום. למשלמים בהמחאה יקבע

 למשלמים בהתחייבות ייקבע הסכום לתשלום על פי יום קבלתה במשרדנו.

; בשבוע מהתשלום 10% םהועד שבוע מיום פתיחת הקורס יצוע התשלום בביטול לאחר דמי ה

 דמי ביטול;  20%האחרון שלפני פתיחת הקורס ייגבו 

 דמי ביטול. 100% -ואילך ומיום פתיחת הקורס 

 050-6241597שה"מ; טל': , דוד נוה ריכוז מקצועי:

 050-6241081רכזת הדרכה, שה"מ; טל':  מיכל אברהם, :ריכוז ארגוני

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


