המועצה לענף החלב בישראל
ייצור ושיווק (חל"צ)

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע
אגף בעלי חיים  -תחום בקר

הזמנה לקורס בנושא

הזנת מעלי גירה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר  -שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
ומועצת החלב מתכבדים להזמינכם לקורס ייחודי המיועד
לרכזי רפתות ורפתנים העוסקים בתחום או לבוגרי קורס מקצועי
רלוונטי (יסודות ,רכזים וכו').
מיקום הקורס :אולם הסמינרים ,הקריה החקלאית ,בית דגן.
מועדי הקורס :הקורס כולל שמונה מפגשים בימי חמישי [למעט המפגש השני שיתקיים ביום
רביעי] בין התאריכים ,7/7/16-19/5/16 :מהשעה  09:00עד  ;15:30במועדים שלהלן:
( 25/5/16 ,19/5/16יום ד')( 30/6/16 ,23/6/16 ,16/6/16 ,9/6/16 ,2/6/16 ,סיור).7/7/16 ,

נושאי הקורס






התכונות העיקריות של מערכת העיכול
במעלי גירה
מזונות למעלי גירה
תכנת "תמר"
הערכה איכותית וכמותית של המזונות
פרמטרים לתכנון מנות








בניית מטריצת מזונות
ממשק אבוס
תכנון מנות לשלוחות השונות ברפת
הכנת תחמיץ ושחת  -היערכות ותמחור
ניהול מלאים של מזונות
סיור מקצועי באוטובוס

חלק ניכר מהקורס יתקיים במתכונת של סדנה מעשית  -תכנון מנות ,ולכן על כל
משתתף להצטייד במחשב נייד אישי.

עלות הקורס
לנרשמים עד לתאריך  1/5/16עלות הקורס למשתתף היא .₪ 1,300
החל מתאריך  2/5/16יהיו דמי ההשתתפות בקורס בגין רישום מאוחר.₪ 1,400 :
יצרני החלב בלבד זכאים לסבסוד של  50%מהסכום ממועצת החלב .לאחר ביצוע
התשלום למשרד החקלאות יש לפנות לקבלת ההחזר לדפנה עצמון ממועצת החלב
בטלפון.03-5392703 :
המחיר כולל ארוחת צהריים ,כיבוד קל בכל מפגש וסיור מקצועי באוטובוס מאורגן.
* תכנית הקורס המפורטת תחולק למשתתפים ביום פתיחת הקורס.
* למשתתפים תוענק תעודת השתתפות בקורס מטעם שירות ההדרכה והמקצוע ,משרד
החקלאות.
* קיום הקורס מותנה במספר מינימלי של  25משתתפים.

מספר המקומות מוגבל ל 30-משתתפים .אנא ,הקדימו הרשמתכם!

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 בדואר רשום 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.

לפרטים נוספים:
רכז מקצועי :משה רכס ,נייד050-6241525 :
רכזת ארגונית :מיכל אברהם ,נייד ,050-6241081 :משרד,03-9485925 :
פקס03-9485614 :
 --------------------------------------ספח הרשמה ---------------------------------- -----------לכבוד :המחלקה לכספים שה"מ ,ת"ד 28
בית דגן  ,5025001פקס03-9485614 :

ברצוני להירשם לקורס "הזנת מעלי גירה".
את התשלום בסך ( ₪ 1,400/1,300מחק את המיותר) ביצעתי באופן הבא (הקף):
 .1באמצעות כרטיס אשראי דרך מוקד תשלומים ,טל'( 03-9485330 :יוסי יוסף)
 .2משלוח המחאה במזומן בדואר רשום לכתובת המצוינת בספח
שם_________________________ :

פקס______________________ :

טלפון________________________ :

טל' נייד____________________ :

כתובת_______________________ :

דואר אלקטרוני_______________ :

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

חתימה__________________

