משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע
האגף לבעלי חיים ,תחום בקר

המועצה לענף החלב בישראל
(ייצור ושיווק) חל"צ

הזמנה לקורס

יסודות גידול עדר הבקר לחלב
אוקטובר-דצמבר 2017
הקורס מומלץ לרפתנים שטרם השתלמו בקורס דומה ומעוניינים להתעדכן ולפתח
מיומנויות בתחום גידול עדר הבקר לחלב.
מועדי הקורס ומקומו
הקורס כולל  8מפגשים אחת לשבוע ,בימי חמישי בין השעות  .15:30-09:00באחד המפגשים
ייערך סיור מקצועי .תאריכי הקורס,16/11/17 ,9/11/17 ,2/11/17 ,26/10/17 ,19/10/17 :
( 7/12/17 ,30/11/17סיור) .14/12/17 ,שימו לב! בתאריך  23/11/17לא יתקיים מפגש.
מיקום :אולם ההדרכה שבמשרד החקלאות  -מחוז העמקים (מול תל-יוסף).

עלות
לנרשמים עד לתאריך  24/9/17עלות הקורס למשתתף היא .₪ 1,300
החל מתאריך  25/9/17יהיו דמי ההשתתפות בקורס בגין רישום מאוחר.₪ 1,400 :
יצרני החלב בלבד זכאים לסבסוד מועצת החלב של  50%מסכום התשלום .זיכוי המשלם
ייעשה בסיום הקורס ולאחר ביצוע התשלום כולו 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
 תכנית לניהול העדר  -נ.ע.ה
 דוחות ספר העדר ככלי תפעולי
 ממשק קיץ והשפעתו על תפוקת החלב
 מבוא להזנה; הזנה למעשה
 מבנים ,ציוד ופתרונות קצה
 בריאות העטין וממשק חליבה
 גידול יונקים וגידול עגלות לתחלופה
 טיפול ואחזקה של מכון החליבה
 חושים והתנהגות בבקר לחלב
 קביעת מחיר מטרה ומדיניות תשלום
 חקלאות מדייקת
עבור חלב
 בטיחות וגיהות ברפת
 הערכת המצב הגופני של הפרות
 סיכומים כלכליים ומקצועיים
 רפואת העדר ,טיפוח ,פוריות וממשק
ועוד...
רבייה
תכנית קורס מפורטת תחולק למשתתפים ביום פתיחת הקורס.

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

אופן ההרשמה
ההרשמה לקורס מותנית בהסדרת התשלום באחת משתי הדרכים המצוינות להלן ובמשלוח
הספח המצורף לפקס .03-9485881
דרכי התשלום:
 .1באמצעות כרטיס אשראי בלבד למחלקה לכספים – רבקה לקו ,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.

שימו לב ,משלוח הספח ללא ציון אמצעי התשלום אינו מהווה אסמכתא לרישום.
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 :דוד בירן ,טל'050-8272703 :
ריכוז ארגוני :מיכל אברהם ,טל' ;03-9485925 ,050-6241081 :פקס 03-9485614

---------------------- -------------ספח הרשמה---------------------------- ------------לכבוד:

המחלקה לכספים שה"מ
ת"ד  ,28בית-דגן  ;5025001 ,פקס 03-9485881

ברצוני להירשם לקורס "יסודות גידול עדר הבקר לחלב".

את התשלום בסך ( ₪ 1,400 / ₪ 1,300מחק את המיותר) ביצעתי באופן הבא (הקף):
 .1באמצעות כרטיס אשראי למחלקה לכספים רבקה לקו.03-9485342 :
 .2משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או 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___________________________ :

