משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע

המועצה לענף החלב בישראל
(ייצור ושיווק) חל"צ

האגף לבעלי חיים ,תחום בקר

הזמנה לקורס
יסודות גידול עדר הבקר לחלב
הנכם מוזמנים לקורס ייחודי בנושא
יסודות גידול עדר הבקר לחלב
באזור הדרום  -חוות גילת.
הקורס מומלץ לרפתנים שטרם השתלמו בקורס דומה ומעוניינים לרכוש ידע
עדכני ולפתח מיומנויות בתחום גידול עדר הבקר לחלב.
מועדי הקורס ומיקומו
הקורס יתקיים בין התאריכים  11.2.14-24.12.13במתכונת של  8מפגשים אחת לשבוע
בימי שלישי (כולל סיור מקצועי) בין השעות  15:30-9:30במועדים שלהלן:
.11/2/14 ,4/2/14 ,28/1/14 ,21/1/14 ,14/1/14 ,7/1/14 ,31/12/13 ,24/12/13
מפגש מס'  7בתאריך  4/2/14ייוחד לסיור מקצועי באוטובוס מאורגן.
מיקום :אולם ההרצאות של משרד החקלאות  -מחוז הנגב ,חוות הניסיונות גילת.

עלות הקורס
הקורס מסובסד ע"י מועצת החלב ומחירו למשתתף  ,₪ 000הנרשמים עד לתאריך
 - 10/12/14יזכו להנחה נוספת ,והמחיר עבורם יהיה  ₪ 000בלבד!
המחיר כולל ארוחות וכיבוד קל בכל מפגש ,וכן סיור מקצועי.

נושאי ההשתלמות
 דוחות ספר העדר ככלי תפעולי
 מבוא להזנה והזנה למעשה

 גידול יונקים וגידול עגלות לתחלופה

 קביעת מחיר מטרה ומדיניות תשלום

עבור חלב
 סיכומים כלכליים ומקצועיים

 היבטים בניהול ועקרונות הממשק

 בריאות העטין וממשק חליבה
 טיפול ואחזקה של מכון חליבה
 הערכת מצב גופני
* תכנית הקורס המפורטת תחולק למשתתפים ביום פתיחת הקורס.
* למשתתפים תוענק תעודת השתתפות בקורס מטעם שירות ההדרכה והמקצוע,
משרד החקלאות.
פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של  20משתתפים לפחות.



רפואת העדר ,טיפוח ופוריות
תכנית לניהול העדר  -נ.ע.ה
ממשק קיץ והשפעתו על תפוקת החלב
מבנים וציוד
הכרת מוסדות הענף וסקירת ענף
החלב בארץ ובעולם
ניהול וממשק
חושים והתנהגויות בעדר הבקר לחלב
ועוד...

אופן ההרשמה

המעוניינים להירשם לקורס מתבקשים למלא את הספח שלהלן ולשלוח אותו אל
הכתובת המצוינת בו .את דמי ההשתתפות יש לשלם באחת מהדרכים שלהלן:
 .1באמצעות כרטיס אשראי דרך מוקד תשלומים ,טל'( 03-9485330 :יוסי יוסף).
 .2משלוח המחאה במזומן לכתובת המצוינת בספח.
במהלך  14יום לפני מועד פתיחת הקורס  -ייגבו דמי ביטול בסך  30%מהמחיר;
מיום פתיחת הקורס ואילך  -ייגבו דמי ביטול בסך .100%

לקבלת מידע ופרטים נוספים:
ריכוז מקצועי :יואב שעני ,טל' ;050-6243986 :משה רכס ,טל'050-6241525 :
ריכוז ארגוני :מיכל אברהם ,טל' ;03-9485925 ,050-6241081 :פקס 03-9485614

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

לכבוד :שה"מ ,המחלקה לכספים
ת"ד  ,20בית-דגן  ,5025001פקס 03-0405614

ברצוני להירשם לקורס "יסודות גידול עדר הבקר לחלב".
את התשלום בסך ( ₪ 000 / ₪ 000מחק את המיותר) ביצעתי באופן הבא (הקף):
 .1באמצעות כרטיס אשראי דרך מוקד תשלומים.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_____________________ :

