
 

 

                 

 במצעים מנותקיםקורס 

 ידרופוניקההו
 ,והידרופוניקה יםמנותקים מצענושא ב הנכם מוזמנים לקורס

 ,2016 דצמבר אוקטובר עד םיבחודש שיתקיים

 דגן. בבית

 לחקלאים ולעוסקים בתחום המעוניינים להרחיב ולבסס את ידיעותיהםהקורס מיועד 
 בהידרופוניקהו מצעים מנותקיםבבגידול 

 

 
  

 

 

 

 

 
 תכנית מפורטת תחולק למשתתפים ביום פתיחת הקורס.

תעודה מטעם שירות ההדרכה והמקצוע, יהיו זכאים ל ,קחו חלק בכל המפגשיםייקורס שהמשתלמי 
 .ופיתוח הכפר משרד החקלאות

 
 וומועדי הקורס מיקום

באודיטוריום  מפגשים ייערכו חמישה .14:15-08:30בין השעות  בימי שני מפגשים שבועייםשבעה  יכלולהקורס 

 ; מפגש אחד ייוחד לסיור מקצועי במכוניות פרטיותבית דגןבבמשרד החקלאות שבמדעי הצמח  "בנק הגנים"

 ומפגש אחרון בשלוש קבוצות באולמות השונים שבמשרד החקלאות.

 .12/12/16, 5/12/16, )סיור( 28/11/16 ,21/11/16, 14/11/16, 7/11/16 ,31/10/16 מועדי הקורס:
  

 נושאי הלימוד    

 במצעים מנותקיםמערכות גידול -

 והידרופוניקה    

 מצעי גידול שונים, מארזים, השקיה ודישון-

 יסודות הזנה והכנת תמיסות-

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 שירות ההדרכה והמקצוע

 תחום שירות שדה
 

 בקרת השקיה, דישון ומחזור מים -

 אנליזה של מי השקיה -

 היבטים כלכליים -

 הגנת הצומח במצע מנותק -

 



 

 

 
 מחיר הקורס

  .ש"ח 1,050 היא 8.10.16ם עד לתאריך מינרשל עלות הקורס

 ₪.  1,150 – חריהיו דמי ההשתתפות בקורס בגין רישום מאו 9.10.16החל מתאריך 

 .במהלך הלימודים צהריים וחומר מקצועי שיחולק תוארוח ,כיבוד קל כולל מחירה

 
 אופן ההרשמה

  03-9485330.':בטל מראש להירשם יש התשלום ביצוע לפני

 !המשלם השתתפות את מבטיח אינו מוקדמת הרשמה ללא תשלום

 .03-9485887פקס ל שלהלן הספח את לשלוח נא ההרשמה בעת

 דמי ההשתתפות ישולמו באחת מהדרכים:

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

 משלוח המחאה במזומן בדואר רשום לכתובת המצוינת בספח. .2

 
 ; דמי ביטול 10%כרוכה בעלות של תשלום תהיה הלאחר ביצוע  השתתפות ביטולעל  ההודע

 ; דמי ביטול 20% הקורס ייגבובשבוע האחרון שלפני פתיחת 
 דמי ביטול. 100% - קורס ואילךיום פתיחת הומ

 
 מספר המקומות מוגבל. אנא, הקדימו הרשמתכם!

 משתתפים לפחות. 20פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של 
 

 

 לבירורים ולמידע נוסף:

 050-6241560רוברטו נתן, טל':  ;050-6241594, טל': מולי זקס רכזים מקצועיים:

  meiravh@moag.gov.il:, דוא"ל054-4200445, טל': מירב חג'בי ריכוז ארגוני:
 
 

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

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר -המחלקה לכספים שה"מ ,לכבוד: 
 03-9485887פקס:  ;50250דגן -בית ,28ת"ד 

 ".והידרופוניקה "מצעים מנותקים לקורסרשם יברצוני לה

 ביצעתי באופן הבא )הקף(:₪  1,050/1,150את התשלום בסך 

 )יוסי( 03-9485330באמצעות כרטיס אשראי דרך מוקד תשלומים:  .1
 בספח המצוינת לכתובת במזומן המחאה משלוח .2

  __________________________ פקס:    _______________________________ שם: 

  ______________________ טלפון נייד:    _____________________________ טלפון: 

  __________________ דואר אלקטרוני:    _____________________________ כתובת:

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

  ________________________ : מהיחת   _____________________________ תאריך:


