משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע
מחוז גליל גולן

הזמנה

לקורס ייצור גבינות
הנכם מוזמנים לקורס ייצור גבינות שיתקיים בצפון ,ב 91/77/72 -בחוות הניסיונות
"כרי דשא" (ליד מחנה יפתח ,ומושב אליפלט).
תאריכי המפגשים7/7/91 ,91/79/72 ,71/79/72 ,77/79/72 ,91/77/72 :
את הקורס תעביר אפרת גבאי רפתנית וגבנית מנוסה.
מתכונת הקורס 1:מפגשים אחת לשבוע בימי ד' בשבוע בין השעות  71:31ועד .97:31
הקורס הינו מעשי בשילוב רקע תאורטי .המפגש האחרון יתקיים במחלבה קטנה .

הנושאים הנלמדים:
גבינה צ'רקסית * יוגורט ולאבנה * גבינה רכה למריחה * גבינה צפתית * גבינת
חלומי/ג'יבנה * גבינת מוצרלה * גבינת אורדה/ריקוטה
מחיר הקורס  ₪ 7,952למשתתף בהרשמה מוקדמת עד תאריך 71.77.72
החל מתאריך  78.77.72מחיר הקורס רישום מאוחר יהיה .₪ 7,552
פרטים נוספים ניתן לקבל במשרד החקלאות יעל 20-6876722
או למירי בנייד 252 - 6907009

מספר המקומות מוגבל .אנא ,הקדימו הרשמתכם!
לקבלת מידע ופרטים נוספים:
מירי פלח ,רכזת ארגונית ,שה"מ ,טל' נייד,111-2927229 :

אופן ההרשמה
ההרשמה לקורס מותנית בהסדרת התשלום באחת משתי הדרכים המצוינות להלן ובמשלוח
הספח המצורף לפקס .13-2211117
שימו לב ,משלוח הספח ללא ציון אמצעי התשלום אינו מהווה אסמכתא לרישום.
דרכי התשלום:
 .7באמצעות כרטיס אשראי בלבד למחלקה לכספים  -דורית ,טל'13-2211329. :
 .9משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או כל אמצעי תשלום אחר ,בתיאום עם יוסי יוסף,
טל'.13-2211331 :
חשוב!
למשלמים בהמחאה  -הסכום לתשלום ייקבע על פי יום משלוח ההמחאה בדואר רשום.
למשלמים בהתחייבות  -ייקבע הסכום לתשלום על פי יום קבלת ההתחייבות במשרדנו.
ממועד ביצוע התשלום/רישום ועד שבוע מיום פתיחת הקורס ייגבו  72%דמי ביטול;
במהלך השבוע האחרון שלפני פתיחת הקורס  92% -דמי ביטול;
ומיום פתיחת הקורס ואילך  722% -דמי ביטול.
לקבלת מידע ופרטים נוספים:
מירי פלח ,רכזת ארגונית ,שה"מ ,טל' נייד ,111-2927229 :משרד ;:פקס13-2211117 :

----------------------------- ---ספח הרשמה -----------------------------------לכבוד :שה"מ ,המחלקה לכספים
ת"ד  ,98בית-דגן  ;5295227 ,פקס 25-2085887

ברצוני להירשם לקורס "ייצור גבינות".
את התשלום בסך ( ₪ 7,552 / ₪ 7,952מחק את המיותר) ביצעתי באופן הבא (הקף):

 .7באמצעות כרטיס אשראי למחלקה לכספים  -דורית.13-2211329 :

 .9משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או כל אמצעי תשלום אחר ,בתיאום עם יוסי יוסף ,טל'.13-2211331 :

שם _______________________ :פקס___________________________ :
טלפון _____________________ :טלפון נייד_______________________ :
כתובת ___________________:דואר אלקטרוני_____________________ :
אני מאשר/ת שקראתי את התנאים שלעיל ומסכים/ה להם.
תאריך ___________________:חתימה___________________________ :

ב ב ר כ ה,
מירי פלח
רכזת הדרכה

