
   
 
 
 
 

 לקורס הזמנה

 לגידולשיטות מתקדמות 
   ירקות בבתי צמיחה

   2018 חורף

 ,שיטות מתקדמות לגידול ירקות בבתי צמיחהבנושא  הנכם מוזמנים לקורס
 מועדים המפורטים להלן  ב, 2018מרס -ינוארחודשים במהלך ה יתקייםר שא

 .חוות גילתבש משרד החקלאות ופיתוח הכפרשל  הנגבז מחובניין ב

  .גידול ירקותנושא את ידיעותיהם ב העשירולתעדכן בתחום המעוניינים לה הקורס מיועד לחקלאים ולעוסקים

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ביום פתיחת הקורס. תכנית מפורטת תחולק למשתתפים
תוענק תעודה מטעם שירות ההדרכה והמקצוע, ם, מפגשיהבכל חלק  קחויישקורס ה למילמשת

  .משרד החקלאות
 

 ומועדיוהקורס מיקום 

אחת מפגשים  10, ויכלול נגבמחוז ה -חוות גילת בהקורס יתקיים באולם ההרצאות שבמשרד החקלאות 

, 11/1/18, 4/1/18 :להלןש יםמועדב ,29/1/18 -ביום שני שיתקיים למעט מפגש אחד  ,חמישיבימי שבוע ל

 . 8/3/18, (סיור) 1/3/18, 22/2/18, 15/2/18, 8/2/18, )יום שני( 29/1/18, 25/1/18, 18/1/18

 .15:00-08:30 שעות הלימוד:

 
  

 נושאי הלימוד    
 גידולים:המידע מקיף על  • 

 למאכל   ותעגבני - 
 תלוי תות - 
 פלפל - 
 חציל - 
 קישוא - 
 מלפפון - 
 

 בקרת אקליםובתי צמיחה •

 השקיה, דישון והזנת צמחים•

 מבוא לפגעים בירקות•

 הכנת שטח, חיטויי קרקע, גידולים מטייבים•

 תחשיבי גידול•

 חומרי הדברה, איכות הסביבה, מעבדה•
   

 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 שירות ההדרכה והמקצוע

 אגף הירקות
 



 

 מחיר הקורס

 . ₪ 1,500 היאעלות הקורס למשתתף  21/12/17 לתאריךלנרשמים עד 

 .₪ 1,600השתתפות בקורס בגין רישום מאוחר: הדמי יהיו  22/12/17 תאריךהחל מ

 ארוחת צהריים.ו כולל כיבוד קל המחיר

 

 משתתפים לפחות. 20פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של 

 

 אופן ההרשמה

הספח המצורף מילוי באמצעות לקורס להירשם  שי ,תשלום באחת משתי הדרכים המצוינות להלןהלאחר 

 .03-9485881 :לפקס תוחישלו

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

 

 דרכי התשלום

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

 .03-9485330טל':  אמצעי תשלום אחר בתיאום עם יוסי יוסף, . משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או כל2

 

 חשוב!

 בדואר הרשום.הסכום לתשלום ייקבע על פי יום משלוח ההמחאה  -למשלמים בהמחאה 

 ת ההתחייבות במשרדנו.מסירייקבע הסכום לתשלום על פי יום  -למשלמים בהתחייבות 

 

 דמי הביטול; 10%ממועד ביצוע התשלום ועד שבוע מיום פתיחת הקורס ייגבו 

 דמי ביטול; 20% -במהלך השבוע האחרון שלפני פתיחת הקורס 

 דמי ביטול. 100% -יום פתיחת הקורס ואילך ומ

 

 לבירורים ולמידע נוסף:

 050-6243972 :, טל'ליאור אברהם ;050-6241462, טל': שלי גנץרכזים מקצועיים: 

 batsheva@moag.gov.ilדוא"ל:  ;050-6241601, 03-9485919ריכוז ארגוני: בת שבע בדוח, טל': 

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

 "מ, המחלקה לכספים : שהלכבוד
 50250דגן -, בית28ת"ד 

 03-9485881פקס: 
 

 "שיטות מתקדמות לגידול ירקות בבתי צמיחה"ברצוני להירשם לקורס 
 

 ביצעתי באופן הבא )הקף(: ש"ח 1,600/1,500 בסךאת התשלום 
 03-9485342: אסתי אדוניה –. באמצעות כרטיס אשראי למחלקה לכספים 1
 03-9485330במזומן בדואר רשום או כל אמצעי תשלום אחר בתיאום עם יוסי יוסף, טל': . משלוח המחאה 2

 שם: ___________________________ פקס: ________________________

 __טלפון: _________________________ טלפון נייד: __________________

 _____________כתובת: _______________________ דואר אלקטרוני: _____

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

 חתימה: ______________                                              תאריך:_____________ 

mailto:batsheva@moag.gov.il

