משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע
אגף ענפי שירות  -תחום שירות שדה

קורס השקיה במי קולחים
מרס-מאי 2017
הנכם מוזמנים לקורס בנושא דישון והשקיה במי קולחים,
שייערך בחודשים מרס ,אפריל ומאי בקריה החקלאית ,בית דגן.
הקורס מיועד לחקלאים ,למדריכים ולאנשי מקצוע מהתחומים :קרקע ,מים ,דישון והשקיה.

נושאי הקורס*:









איכות ותקנות השקיה במי קולחים בישראל
השקיה  -השפעת ההשקיה במי קולחים על הגידול ועל הקרקע
התרומה הדישונית של השקיה במי קולחים
קרקע  -תכונות כימיות ופיסיקליות של הקרקע
עקרונות דישון
טכנולוגיה של השקיה ודישון
חיטוי ותחזוקה של מערכות השקיה
בקרת השקיה

* תכנית מפורטת של הקורס תחולק למשתתפים ביום פתיחת הקורס.

מיקום ומועדי הקורס
הקורס יתקיים באולם ההרצאות בקריה החקלאית בבית דגן ,ויכלול  6מפגשים 5 :מפגשים של
הרצאות ויום סיור באוטובוס .המפגשים יתקיימו במהלך החודשים מרס ,אפריל ומאי  ,2017בימי
שלישי ,בתאריכים( 4.4.17 ,28.3.17 :סיור) ,16.5.17 ,9.5.17 ,25.4.17 ,18.4.17 ,בין השעות 15:00-
( 09:00שעת התכנסות ב.)8:30-

עלות הקורס
עלות הקורס לנרשמים עד לתאריך  9.3.17היא .₪ 1,000
החל מתאריך  10.3.17יהיו דמי ההשתתפות בקורס בגין רישום מאוחר.₪ 1,100 :
דמי ההשתתפות כוללים כיבוד קל ,ארוחות צהריים וחומר מקצועי.
פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של  20משתתפים לפחות.
לנרשמים בלבד תישלח הודעה במקרה של ביטול הקורס.
למשתלמי הקורס שייקחו חלק בכל המפגשים ,תוענק תעודה מטעם שירות ההדרכה והמקצוע -
משרד החקלאות.

אופן ההרשמה
יש למלא את הספח שלהלן ולשלוח אותו לפקס.03-9485887 :
דמי ההשתתפות ישולמו באחת מהדרכים שלהלן:
 .1כרטיס אשראי דרך מוקד התשלומים( 03-9485330 :יוסי יוסף)
 .2משלוח המחאה במזומן בדואר רשום לכתובת המצוינת בספח
דמי ביטול לאחר ביצוע התשלום ועד שבוע ממועד פתיחת הקורס 10% :מהסכום ששולם;
בשבוע האחרון שלפני פתיחת הקורס ייגבו  20%דמי ביטול;
ומיום פתיחת הקורס ואילך  100% -דמי ביטול.

לבירורים ומידע נוסף:

מירב חג'בי ,טל' נייד ;054-4200445 :דוא"לMeiravH@moag.gov.il :

בברכה,
אשר איזנקוט ,מאיה שניט-אורלנד ,מירב חג'בי
תחום שירות שדה

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

לכבוד :שה"מ ,המחלקה לכספים
ת"ד  ,28בית-דגן 50250
פקס03-9485887 :

ברצוני להירשם לקורס "השקיה במי קולחים ."2017 -
את התשלום בסך  1,100 ₪ /1,000ש"ח ביצעתי באופן הבא (הקף):

 .1באמצעות כרטיס אשראי דרך מוקד תשלומים.03-9485330 :
 .2משלוח המחאה במזומן בדואר רשום לכתובת המצוינת בספח.

שם ______________________________ :פקס____________________________ :
טלפון ____________________________ :טלפון נייד________________________ :
כתובת ____________________________ :דואר אלקטרוני____________________ :
אני מאשר/ת שקראתי את התנאים שלעיל ומסכים/ה להם.
תאריך ____________________________ :חתימה___________________________ :

