
 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 שירות ההדרכה והמקצוע

 כנף-בעליתחום אגף בעלי חיים, 
 2017ינואר 

 

  רבייה רבייה לללמגדלי עופות למגדלי עופות   קורסקורס

  הזמנההזמנה
  אנו מתכבדים להזמינך להשתתף בקורס בנושא גידול עופות לרבייה.

י עדכנידע  רכושקורס זה מיועד למגדלים בפועל ולעוסקים בענף הרבייה, המעוניינים ל

 .השונים על היבטיו ,ומיומנות בתחום הגידול

 2/4/17-26/2/17בין התאריכים   ,בימי ראשון יתקייםהקורס 

 .דגן בית החקלאית, הקריה, הסמינריםבאולם 
  

  מועדי הקורסמועדי הקורס

, 19/3/17, 12/3/17, 5/3/17, 26/2/17 בתאריכים: ,' בשבועאמפגשים שבועיים בימי  6הקורס כולל 

 .15:00-09:00בין השעות  ,2/4/17, 26/3/17
 

  .כולל ארוחות צהריים וכיבוד קלהתשלום  .₪ 900 ::מחיר הקורסמחיר הקורס

 בגין רישום מאוחר.₪  1,000שלמו י 12/2/17 תאריךאחר ההנרשמים ל
 
 

 *נושאי הקורס       
 מגמות עתידיות בטיפוח עופות לבשר 
  בישראלשלוחת הרבייה 
 תם וחשיב ,ה כבדהיה לרבייאיכות מי השתי

 יפול בהםוהט
 הנשימה, הדם,  מערכות :פיזיולוגיה ואנטומיה

 והכליות הלב, העיכול
  מנהרה: אוורור "וסביבהמבנים, ציוד  ,"

  ציודהעקרונות ותפעול 
 ה הנקבית: התפתחות השחלות, יהרבי רכתמע

 תהליך יצירת הביצה והקליפה 
 המין הזכרית רכת מע 
  רישום  ,וציוד מבניםה: יממשק חוות רביניהול

 ים המקצועיים שתניעוד המות

 הרבייה יה והשפעת ממשק יהטיפול בביצת רב
 איכות האפרוחעל על שיעורי הבקיעה ו

  עקרונות  ,חשיבות –בטיחות ביולוגית
 תברואה וסניטציה: שוםיוי

 מחלות ומניעתן  ;תוכנית חיסונים 

  הרכבת חומרי גלם -עקרונות התזונה ,
 יהימזון ומנה מאוזנת לרב

 ממשק הדגרה 

 טוסטימולציה וממשק תאורה, פו
 יה ישיטות ותכניות תאורה ברב

 

 

 .מפורטת של הקורס תחולק למשתתפים ביום פתיחת הקורס כניתת *

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

 למסיימי הקורס תוענק תעודת השתתפות מטעם משרד החקלאות.
 



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

משלוח הספח ללא ציון אמצעי התשלום אינו מהווה אסמכתא לרישום, דמי ההשתתפות ישולמו 

 כלהלן:

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

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

 . 03-9485330טל': 

 חשוב! 

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

 שלום על פי יום קבלתה במשרדנו.למשלמים בהתחייבות ייקבע הסכום לת

 

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

 דמי ביטול;  20%בשבוע האחרון שלפני פתיחת הקורס ייגבו 

 דמי ביטול. 100% -ומיום פתיחת הקורס ואילך 
 

 רכזי הקורס לשירותכם:
 050-6241566: מרכז מקצועי: ד"ר ישראל יוסלביץ, טל'

 050-6241081 , טל':מיכל אברהם: יז ארגונוכיר
 

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

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

 ."גידול עופות לרבייה" לקורסרשם יברצוני לה
 ביצעתי באופן הבא: )הקף( ₪ 1,000/900 את התשלום בסך

 .03-9485342י למחלקה לכספים אסתי אדוניה: באמצעות כרטיס אשרא .    1
 משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או בכל אמצעי תשלום אחר, בתיאום עם יוסי יוסף, .       2

 03-9485330טל':           
 

טלפון:  ____________________ פקס:    ________________________ שם: 

  ________________ טלפון נייד:    ____________________________ 

  _______________ דואר אלקטרוני:    ____________________ כתובת:

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

 _____________ :מהיחת   __________ __________ תאריך:


