המועצה לענף החלב בישראל
ייצור ושיווק (חל"צ)

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

הזמנה לקורס
יזמות ותיירות כפרית ברפת
משרד החקלאות ופיתוח הכפר -
שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ(; הרשות לתכנון ,האגף לתכנון ופיתוח הכפר
ומועצת החלב מתכבדים להזמינכם לקורס ייחודי
המיועד לרפתנים המעוניינים לשלב אפיקים חדשים בתחום ולפתח מיזמים ברפת
מיקום הקורס :אולם הסמינרים ,הקריה החקלאית ,בית דגן.
מועדי הקורס :הקורס כולל שבעה מפגשים בימי שני ,בין השעות  ;16:00-09:30בתאריכים,5/3/18 :
(19/3/18 ,12/3/18סיור).23/4/17 ,16/4/18 ,9/4/18 ,26/3/18 ,
שימו לב ,בתאריך  2/4/18לא יתקיים מפגש בשל חג הפסח.

נושאי הקורס





מבוא ומושגי יסוד בתיירות
תיירות חקלאית
תיירות כפרית
היערכות במשק ותכנון פיזי







היבטים כלכליים
היבטים סטטוטוריים של מיזם תיירותי
בטיחות ביולוגית ואורחים ברפת
רווחת בעלי חיים
שיווק

ולכן על כל משתתף להצטייד במחשב נייד אישי.
עלות הקורס
לנרשמים עד לתאריך  19/2/18עלות הקורס למשתתף היא .₪ 1,150
החל מתאריך  20/2/18יהיו דמי ההשתתפות בקורס בגין רישום מאוחר.₪ 1,250 :
יצרני החלב בלבד זכאים לסבסוד ממועצת החלב של  50%מסכום התשלום; וזאת לאחר ביצוע
התשלום המלא למשרד החקלאות .לקבלת ההחזר יש לפנות בתום הקורס לדפנה עצמון
ממועצת החלב ,טל'.03-5392703 :
המחיר כולל ארוחת צהריים וכיבוד קל בכל מפגש.
* 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  20משתתפים.

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

אופן ההרשמה
הרישום לקורס ייעשה באמצעות משלוח הספח המצורף לפקס  ,03-9485881אך רק לאחר ביצוע
התשלום באחת משתי הדרכים המצוינות להלן.
שימו לב ,משלוח הספח ללא ציון אמצעי התשלום אינו מהווה אסמכתא לרישום.

דרכי התשלום:
 .1באמצעות כרטיס אשראי בלבד למחלקה לכספים  -אסתי אדוניה ,טל'.03-9485342 :
 .2משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או כל אמצעי תשלום אחר בתיאום עם יוסי יוסף,
טל'.03-9485330 :
חשוב!
למשלמים בהמחאה  -הסכום לתשלום ייקבע על פי יום משלוח ההמחאה בדואר הרשום.
למשלמים בהתחייבות  -ייקבע הסכום לתשלום על פי יום קבלת ההתחייבות במשרדנו.

ממועד ביצוע התשלום ועד שבוע מיום פתיחת הקורס ייגבו  10%דמי הביטול;
במהלך השבוע האחרון שלפני פתיחת הקורס  20% -דמי ביטול;
ומיום פתיחת הקורס ואילך  100% -דמי ביטול.
לקבלת מידע ופרטים נוספים:
ריכוז מקצועי:

ד"ר טל שקולניק ,שה"מ ,נייד ;050-4448525 :שי דותן ,משרד החקלאות ,נייד;050-6241448 :

אדריאנה שוחט ,מועצת החלב.
ריכוז ארגוני :מיכל אברהם ,שה"מ ,נייד ,050-6241081 :משרד03-9485925 :

 ------------------------------ספח הרשמה ------------------------------ ----לכבוד :שה"מ ,המחלקה לכספים
ת"ד  ,28בית-דגן 5025001
פקס 03-9485881

ברצוני להירשם לקורס "יזמות ותיירות כפרית ברפת".
את התשלום בסך ( ₪ 1,250 / ₪ 1,150מחק את המיותר) ביצעתי באופן הבא (הקף):
 .1באמצעות כרטיס אשראי למחלקה לכספים – אסתי אדוניה.03-9485342 :
 .2משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או כל אמצעי תשלום אחר בתיאום עם יוסי יוסף ,טל'.03-9485330 :

שם ___________________________ :פקס________________________ :
טלפון _________________________ :טלפון נייד___________________ :
כתובת _______________________ :דואר אלקטרוני__________________ :
אני מאשר/ת שקראתי את התנאים שלעיל ומסכים/ה להם.

תאריך _____________:חתימה:

______________

