
   
 
 
 
 
 

 לקורס הזמנה
 מתקדמות שיטות

 מקצועי ירקות לגידול
 2017 אביב-חורף

 ,לגידול מקצועי של ירקות שיטות מתקדמותב שיעסוק הנכם מוזמנים לקורס
 2017 אפריל-פברוארבחודשים  יתקייםר שא

 .החקלאות ופיתוח הכפרמשרד  -גלבוע בבמחוז העמקים 

  .הקורס מיועד לחקלאים ולעוסקים בתחום המעוניינים להרחיב ולבסס את ידיעותיהם בגידול ירקות

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 למשתתפים ביום פתיחת הקורס.תכנית מפורטת תחולק 
תוענק תעודה מטעם שירות ההדרכה והמקצוע, ם, מפגשיהבכל חלק  קחוייש קורסה למילמשת

  .משרד החקלאות
 

 ומועדיוהקורס מיקום 
מפגשים  10מחוז העמקים, ויכלול  - גלבועבהקורס יתקיים באולם ההרצאות שבמשרד החקלאות 

, 28/2/17, 21/2/17, 14/2/17, 7/2/17 :להלןש יםמועד( בביום חמישי )כולל סיורבימי שלישי שבועיים 
שעות )יום חמישי(.  16/3/17-הסיור יתקיים ב; )ימי שלישי( 4/4/17, 28/3/17, 21/3/17, 14/3/17, 7/3/17

 .15:30-08:30הלימוד: 

 

  

נושאי הלימוד     

 מידע מקיף על גידולים:  •

 לתעשייהירקות למאכל ו ותעגבני - 
 פלפל וחציל - 
 אקישוו מלון, דלעת - 
 ובטטהתפוח אדמה, גזר  - 
 בצל ושום - 
 תבלינים - 
 מלפפון - 
 
 עליםגידולי כרוביים ו - 

 
 עקרונות השקיה ודישון  •

 בתי צמיחה, רשתות ופלסטיקה  •

 בירקות היהדברת עשביהגנת הצומח ו • 

 הכרת מחלות ומזיקים )כולל מעבדה(  •

  י כלכלוניתוח  שיווק  •

•   

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 שירות ההדרכה והמקצוע

 אגף הירקות
 



 

 מחיר הקורס

 . ₪ 1,600 היאעלות הקורס למשתתף  24/1/17 לתאריךלנרשמים עד 

 .₪ 1,700השתתפות בקורס בגין רישום מאוחר: הדמי יהיו  25/1/17 תאריךהחל מ

 דמי ההשתתפות כוללים כיבוד קל, ארוחות צהריים וחומר מקצועי כתוב שיחולק במהלך ההרצאות.

 

 משתתפים לפחות. 20פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של 

 

 אופן ההרשמה

 .03-9485881יש למלא את הספח שלהלן ולשלוח אותו לפקס: 

 באחת מהדרכים: ולמודמי ההשתתפות יש

 )יוסי יוסף( 03-9485330כרטיס אשראי דרך מוקד התשלומים:  .1

 פחלכתובת המצוינת בס בדואר רשוםמשלוח המחאה במזומן  .2

 

 דמי ביטול; 10%ביטול השתתפות לאחר ביצוע התשלום תהיה כרוכה בעלות של 

 דמי ביטול;  20%בשבוע האחרון שלפני פתיחת הקורס ייגבו 

 דמי ביטול. 100% -ומיום פתיחת הקורס ואילך 

 
 לבירורים ולמידע נוסף:

 050-6241637 :יואל חדד, טל' ;050-6241515, טל': מוחמד אבו טועמהרכזים מקצועיים: 

 batsheva@moag.gov.ilדוא"ל:  ,050-6241601, 03-9485919ריכוז ארגוני: בת שבע בדוח, טל': 

 
 
 
 
 
 

 --------------------------------ספח הרשמה-----------------------------------
 : שה"מ, המחלקה לכספים לכבוד

 50250דגן -, בית28ת"ד 
 03-9485881פקס:  

 
 

 מקצועי"ירקות לגידול  שיטות מתקדמותברצוני להירשם לקורס "
 

 ביצעתי באופן הבא )הקף(: ש"ח 1,700/1,600 בסךאת התשלום 
 03-9485330אשראי דרך מוקד תשלומים: באמצעות כרטיס  .1
 לכתובת המצוינת בספח בדואר רשוםמשלוח המחאה במזומן  .2

       

  _____________________________________ פקס:    ___________________________ שם: 

  _________________________________ טלפון נייד:    __________________________ טלפון: 

  _____________________________ דואר אלקטרוני:    _________________________ כתובת:

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

  ___________________________________ חתימה:   _________________________ תאריך:
 

mailto:batsheva@moag.gov.il

