
 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 שירות ההדרכה והמקצוע

 צאןתחום האגף לבעלי חיים, 

 

  לייצור לייצור בסיסי בסיסי קורס ארצי קורס ארצי 

  מוצרי חלב במחלבה ביתית  מוצרי חלב במחלבה ביתית  
  20172017מאי מאי --אפרילאפרילבית דגן, בית דגן,   ,,הקריה החקלאיתהקריה החקלאית

 לייצור אנו מתכבדים להזמינכם להשתתף בקורס ארצי 

  .מחלבה הביתיתהתנאי בוצרי חלב מ
 

 ,למפעילי מחלבות ביתיות ,בקרו)כבשים ועיזים( חקלאים, למגדלי צאן ל הקורס מיועד
למעוניינים להרחיב ולהעשיר את הידע הבסיסי שלהם בנושא לעוסקים בתעשיית החלב ו

 הקורס יכלול לימוד תיאורטי ומעשי. .ייצור מוצרי החלב

 

 במהלך העבודה , שמירה על בטיחות והיגיינהמוצרי חלב : הקניית ידע בייצורמטרת הקורס
 .תפעול מקצועי ונכון של מחלבה קטנהו צוריבתהליך הי

  **ועדיוועדיויקום הקורס ומיקום הקורס ומממ
 6יכלול ו ,בית דגן -קריה החקלאית ה ,במכון וולקני "נוער שוחר מדע" תמעבדביתקיים  הקורס

 רביעי()ימי  24/5/17, 17/5/17, 10/5/17, 3/5/17, 26/4/17 ,(יום שלישי) 25/4/2017 :יםמועדמפגשים ב

  כלהלן. המעבדהכיתת ב

 ,14:00-13:00בין ים יהפסקת צהרלל וכ ;16:00 שעת סיום: ;08:30בשעה התכנסות  :שעות הלימוד

 ושתי הפסקות ביניים קצרות.
  ייתכן שינוי במועד פתיחת הקורס.*

 .הקורסל ביטול עלנרשמים בלבד תישלח הודעה 
 

 

  **אי הלימודאי הלימודנושנוש
 משק החלב בישראל 

 חוק החלב 

 סוגי חלב, הרכב כימי ותכונות 

  הרכב החלב וגורמים ממשקיים המשפיעים על
 זה הרכב

  מטרה, חשיבות, שיטות, חיטוי וניקוי -פסטור 

 סוגי חיידקים 

 דרישות משרד הבריאות להקמת מחלבה זעירה 

 מחלות העלולות לעבור לאדם מהחלב וממוצריו 

 מבנה וציוד חיוני של מחלבה זעירה 

 לוגיה של חלבבקטריולוגיה וטכנו 

 טיפול בחלב, תהליכי ייצור ובדיקות איכות 

 עובדות על החלב 

  תיאורטי ומעשי )תוצרת ניגרת,  -ייצור מוצרי חלב
יוגורט, גבינות רכות, חצי קשות ומובחלות(

 תכנית מפורטת תחולק למשתתפים ביום פתיחת הקורס.**
קורס מטעם שירות ההדרכה השתתפות בתוענק תעודת  םלמשתתפי 
 החקלאות.משרד  המקצוע,ו

 

 



 
 עלות הקורס

 ₪.  1,200עלות הקורס למשתתף היא  31/3/17יך לנרשמים עד לתאר

 .₪ 1,300 :השתתפות בקורס בגין רישום מאוחרהדמי יהיו  1/4/17 תאריךהחל מ

חומר מקצועי כתוב שיחולק במהלך  ,מרציםהשכר עלות המחיר כולל ארוחות צהריים, כיבוד קל, 

 הנדרשים לתרגול המעשי. חומריםחלק מההקורס, ו

 .לתרגול מעשי בעלות נוספת הערכ ,מהמרצה ותישיר ,קוםלרכוש במ ניתן

, ולא נרשמים 25-בשל אופיו המיוחד של קורס זה, לא ניתן לשתף בו יותר מ מספר המקומות מוגבל!

 עדיפות תינתן לחקלאים מהמגזר הכפרי.. משתתפים 20-פחות מ

 
 אופן ההרשמה

ומשלוח הספח  להלןום לקורס יתאפשר רק לאחר תשלום באחת משתי הדרכים המצוינות הריש

 .03-9485881לפקס המצורף 

 דרכי התשלום:

 .03-9485342אסתי אדוניה, טל':  -באמצעות כרטיס אשראי בלבד למחלקה לכספים . 1

ליוסי יוסף,  משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או בכל אמצעי תשלום אחר. לתיאום נא לפנות. 2

 . 03-9485330טל': 

 חשוב! 

 משלוח ההמחאה בדואר הרשום. יוםקבע על פי ילתשלום י סכוםה - למשלמים בהמחאה

 במשרדנו. התחייבותה ייקבע הסכום לתשלום על פי יום קבלת -למשלמים בהתחייבות 
 

  .משלוח הספח ללא ציון אמצעי התשלום אינו מהווה אסמכתא לרישוםשימו לב, 

 

 ביטול; דמי ה 10% ועד שבוע מיום פתיחת הקורס ייגבויצוע התשלום ועד בממ

 דמי ביטול;  20% -שבוע האחרון שלפני פתיחת הקורס מהלך הב

 דמי ביטול. 100% -מיום פתיחת הקורס ואילך 

 050-6241593, טל': עדאןק מירסריכוז מקצועי: 

 03-9485925משרד: ; 050-6241081, טל': רהםאב כלימ ריכוז ארגוני:
 

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

 03-9485881פקס ; 5025001דגן , -, בית28ת"ד  
 

 .ביתית"המוצרי חלב במחלבה ייצור " לקורסרשם יברצוני לה
 הבא )הקף(:ש"ח ביצעתי באופן  1,300 / 1,200את התשלום בסך 

 .03-9485342אסתי אדוניה: ל ,. באמצעות כרטיס אשראי למחלקה לכספים1

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

  ________________________________ פקס:    ______________________________ שם: 

  ____________________________ טלפון נייד:    _____________________________ טלפון: 

  __________________________ דואר אלקטרוני:    _________________________ כתובת:

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

  ________________________________ : מהיחת   _________________________ תאריך:

 


