משר החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע

המועצה לענף החלב בישראל
(ייצור ושיווק) חל"צ

האגף לבעלי חיים ,תחום בקר

קורס ארצי למגדלי יונקים
הקורס מומלץ לרפתנים שטרם השתלמו בקורס דומה ומעוניינים לרכוש ידע עדכני
ולפתח מיומנויות בתחום גידול בני בקר לחלב.
מועדי הקורס ומיקומו
הקורס כולל  6מפגשים שבועיים בימי שלישי (כולל סיור מקצועי) בין התאריכים  29/11/16עד
 3/1/17במועדים( 27/12/16 ,20/12/16 ,13/12/16 ,6/12/16 ,29/11/16 :סיור) ;3/1/17 ,בין
השעות .15:30-08:30

מיקום :אולם הסמינרים ,הקריה החקלאית ,בית דגן.
עלות הקורס
לנרשמים עד לתאריך  15/11/16עלות הקורס למשתתף היא .₪ 1,000
החל מתאריך  16/11/16יהיו דמי ההשתתפות בקורס בגין רישום מאוחר.₪ 1,100 :
יצרני החלב בלבד זכאים לסבסוד של  50%מסכום התשלום ממועצת החלב ,לאחר
ביצוע התשלום המלא למשרד החקלאות .לקבלת ההחזר יש לפנות בתום הקורס
לדפנה עצמון ממועצת החלב ,טל'.03-5392703 :
המחיר כולל ארוחות ,כיבוד קל בכל מפגש וסיור מקצועי.

נושאי הקורס*
 פסטור חלב וקולוסטרום להגמעה
 טיפול ראשוני ביונקים
 שיכון יונקים
 אנטומיה ופיזיולוגיה של היונק
 יונקים בנ.ע.ה
 מערכת החיסון ביונקים
 השפעות ארוכות טווח של גידול
יונקים
 מחלות יונקים
* תכנית הקורס המפורטת תחולק למשתתפים ביום פתיחת הקורס.








רפואה רגולטורית
התנהגות
גידול עגלות לתחלופה
ארגונומיה
בטיחות וגהות
בטיחות ביולוגית ביונקיה
כלכלה

ועוד...

למשתתפים תוענק תעודת השתתפות בקורס מטעם שירות ההדרכה והמקצוע ,משרד החקלאות.
פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של  20משתתפים לפחות.

אופן ההרשמה
לפני ביצוע התשלום יש להירשם מראש בטל'.03-9485330 :
תשלום ללא הרשמה מוקדמת  -אינו מבטיח את השתתפות המשלם!
עם ההרשמה נא לשלוח את הספח שלהלן לכתובת המצוינת בו.
דמי ההשתתפות ישולמו באחת מהדרכים:
 .1באמצעות כרטיס אשראי דרך מוקד התשלומים ,טל'( 03-9485330 :יוסי יוסף)
 .2משלוח המחאה במזומן לכתובת המצוינת בספח
ביטול השתתפות לאחר ביצוע התשלום תהיה כרוכה בעלות של  10%דמי ביטול;
בשבוע האחרון שלפני פתיחת הקורס ייגבו  20%דמי ביטול;
ומיום פתיחת הקורס ואילך  100% -דמי ביטול.

לקבלת מידע ופרטים נוספים:

מרכז מקצועי  -איל פרנק ,טל' נייד054-4653346 :
רכזת ארגונית  -מיכל אברהם ,טל' נייד ;03-9485925 ,050-6241081 :פקס 03-9485614

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

לכבוד :שה"מ ,המחלקה לכספים
ת"ד  ,28בית-דגן 5025001

ברצוני להירשם לקורס "מגדלי יונקים".
את התשלום בסך ( ₪ 1,100 / ₪ 1,000מחק את המיותר) ביצעתי באופן הבא (הקף):
 .1כרטיס אשראי דרך מוקד התשלומים.03-9485330 :
 .2משלוח המחאה במזומן לכתובת המצוינת בספח.

שם ___________________________ :פקס___________________________ :
טלפון _________________________ :טלפון נייד______________________ :
כתובת ____________________ :דואר אלקטרוני_______________________ :
אני מאשר/ת שקראתי את התנאים שלעיל ומסכים/ה להם.
תאריך ____________________ :חתימה_____________________ :

