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

המועצה לענף החלב בישראל
)ייצור ושיווק( חל"צ

קורס גידול עדר
הבקר לבשר
אל ציבור הבוקרים והעוסקים בענף הבקר לבשר,
הנכם מוזמנים להשתתף בקורס ארצי בנושא גידול עדר הבקר לבשר,
המיועד לעוסקים בתחום אשר מעוניינים לרכוש מידע חדש ולהעשיר ידע
קיים ,והוא יכלול לימוד מעמיק של נושאים בסיסיים ונושאים מתקדמים
בחזית המחקר.
מיקום הקורס ומועדיו
הקורס יתקיים באולם האירועים שבמשרד החקלאות  -הקריה החקלאית ,בית דגן;
ויכלול  8מפגשים בימי ד' החל מתאריך  17/10/12ועד ,5/12/12
בין השעות .16:00-9:00

מחיר הקורס
הקורס מסובסד ע"י מועצת החלב ומחירו למשתתף  ₪ 900בלבד .הנרשמים עד
לתאריך  23.9.12יזכו להנחה נוספת והמחיר עבורם יהיה  .₪ 800התשלום כולל שכר
מרצים ,ארוחות צהריים ,כיבוד קל ,תיק הקורס וכלי כתיבה.

נושאי הקורס
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

מבוא והיסטוריית הענף
סקירה מהנעשה בתחום בארץ ובעולם
ממשק והתנהגות
מערכת החיסון ועקות
עקות ביונקים
גידול יונקים
פיזיולוגיה של מערכת העיכול
מבוא להזנה ומזונות
ממשק בריאות מיונקים עד בוגרים

∗
∗
∗
∗
∗

∗
∗
∗

טיפוח  -תיאוריה ומעשה
קדחות קרצית  -תיאוריה וסדנה
רעלנים וגורמים להרעלות
כלכלה  -תחשיבים ובדיקות כדאיות
פוריות ,מחזור מיני ,התעברות ,הריון
והמלטה
פיטום  -מבנה המפטמה כללי
בשר  -סיווג ,מדדי איכות ,טעימות
גישות שונות להזנת המפטמה

המרצים מהמומחים בתחום ממשרד החקלאות ואנשי מחקר ואקדמיה.
למסיימי הקורס תוענק תעודת השתתפות מטעם משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של  20משתתפים לפחות.

אופן ההרשמה
המעוניינים להירשם לקורס מתבקשים למלא את הספח שלהלן ולשלוח אותו אל
הכתובת המצוינת בו .את דמי ההשתתפות יש לשלם באחת מהדרכים שלהלן:
 .1העברה בנקאית לחשבון משרד החקלאות בבנק הדואר :סניף  ,09-001חשבון .66111
 .2באמצעות כרטיס אשראי דרך מוקד תשלומים ,טל') 03-9485330 :יוסי(.
 .3משלוח 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%
לפני ביצוע התשלום בהעברה בנקאית או בכרטיס אשראי  -יש לתאם את ההרשמה
בטל' .03-9485330 :תשלום ללא תיאום מראש אינו מבטיח את השתתפות המשלם!
ריכוז מקצועי :רחל גבריאלי ,טל' נייד050-6241518 :
ריכוז ארגוני :מיכל אברהם ,טל' נייד050-6241081 :

------------------------ספח הרשמה---------------------------לכבוד :המחלקה לכספים ,ת"ד 28
בית-דגן 50250

ברצוני להירשם לקורס "גידול עדר הבקר לבשר".
את התשלום בסך ) ₪ 900/800מחק את המיותר( ביצעתי באופן הבא )הקף(:
 .1העברה בנקאית לחשבון משרד החקלאות בבנק הדואר :סניף  ,09-001חשבון 66111.
 .2באמצעות כרטיס אשראי דרך מוקד תשלומים ,טל') 03-9485330 :יוסי(.
 .3משלוח 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____________________ :

