
 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  רות ההדרכה והמקצועיש                                                         
םחקלאות מי, תחום ייםחלי בעאגף   

  למגדלי דגיםלמגדלי דגים  קורס ארציקורס ארצי
 

  אנו מתכבדים להזמינך לקורס ארצי לגידול דגים,אנו מתכבדים להזמינך לקורס ארצי לגידול דגים,
  ,,יוסף(יוסף(--)ליד תל)ליד תל  שיתקיים באולם ההרצאות של משרד החקלאות במחוז העמקיםשיתקיים באולם ההרצאות של משרד החקלאות במחוז העמקים

  13/2/1713/2/17  ––  9/1/179/1/17בין התאריכים בין התאריכים 
 

הקורס מומלץ לדייגים שטרם השתלמו בקורס דומה ומעוניינים לרכוש ידע עדכני ולפתח 
 מיומנויות בתחום גידול הדגים.

 

  מועדי הקורס ומיקומו מועדי הקורס ומיקומו 

, 16/1/17, 9/1/17במועדים:  )כולל סיור במכוניות פרטיות( שניבימי  מפגשים שבועיים 6הקורס כולל 

 .15:30-09:00בין השעות ; 13/2/17-ו)סיור(  6/2/17, 30/1/17, 23/1/17

 .מחוז העמקים, הקריה החקלאית, ההרצאותאולם  מיקום:

 

  עלות הקורסעלות הקורס

 ₪.  1,000עלות הקורס למשתתף היא  18/12/16לנרשמים עד לתאריך 

 ₪. 1,100 - דמי ההשתתפות בקורס ,בגין רישום מאוחר ,19/12/16החל מתאריך 

 המחיר כולל שתייה חמה, כיבוד קל וארוחת צהריים.

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 .תכנית קורס מפורטת תחולק למשתתפים ביום פתיחת הקורס **
 

 משתתפים לפחות. 20פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של 
 לנרשמים בלבד תישלח הודעה במקרה של ביטול הקורס.

 פות מטעם משרד החקלאות.למסיימי הקורס תוענק תעודת השתת
 

 אופן ההרשמהאופן ההרשמה

 בו. ן המצוי פקסהמעוניינים להירשם לקורס מתבקשים למלא את הספח שלהלן ולשלוח אותו ל

 . 03-9485330טל': יוסף, ליוסי  תשלוםהפרטי את הרישום יש להעביר  תעב

 כלהלן:דמי ההשתתפות ישולמו 

 03-9485330טל': יוסף, ליוסי באמצעות כרטיס אשראי דרך מוקד התשלומים  .1

תשלום ללא הרשמה מוקדמת אינו מבטיח את  .משלוח המחאה במזומן לכתובת המצוינת בספח .2

 השתתפות המשלם!

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

 דמי ביטול;  20%האחרון שלפני פתיחת הקורס ייגבו 

 דמי ביטול. 100% -ך ומיום פתיחת הקורס ואיל

 
 052-8545080, שה"מ; טל': מדריך חקלאות מיםתומר בורובסקי,  ריכוז מקצועי:

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

 ------------------------------------ספח הרשמה---------------------------------
            
 וד: שה"מ, המחלקה לכספים לכב         

 03-9485614, פקס 5025001דגן -, בית28ת"ד 
 למגדלי דגיםארצי ברצוני להירשם לקורס 

 ש"ח )הקף( ביצעתי באופן הבא )סמן(: 1,100/  1,000את התשלום בסך 
 .03-9485330באמצעות כרטיס אשראי דרך מוקד תשלומים:  .1
 משלוח המחאה במזומן לכתובת המצוינת בספח. .2

  ________________________ פקס:    ___________________________ : שם

  ____________________טלפון נייד:    _________________________ טלפון: 

  __________________ דואר אלקטרוני:    _______________________ כתובת:

  ________________________ חתימה:    _______________________ תאריך:

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

  נושאי הקורס* נושאי הקורס* 
 עקרונות הזנה בדגים 

 פיזיולוגיה של דגים 

 אצות 

 טעמי לוואי וציאנוטוקסינים 

  ברגולציה במדגה ינרייםרטווירותים השהתפקידי 

 בריאות ומחלות דגים 

 הכרת הבריכה והתהליכים במים 

 רבייה 

 מערכות סגורות לגידול דגים 

  אגף הדיג -רגולציה 

  שולחן מגדלים -השוק בישראל 

  אחר קצירלטיפול במוצר 

 מדגה בר קיימא 

 חקלאות ימית 

 אקווהפוניקה 

 


