משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע
אגף אגרואקולוגיה וגד"ש

הזמנה לקורס

גידול מספוא
סתיו 2018
הנכם מוזמנים לקורס מקיף בנושא גידול מספוא,
אשר יתקיים בחודשים אוקטובר-דצמבר 2018
במשרד החקלאות  -מחוז העמקים ,בגלבוע.
הקורס מיועד לחקלאים ולעוסקים בתחום המעוניינים להרחיב ולבסס את ידיעותיהם בגידול המספוא.

נושאי הלימוד:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

מבוא לביולוגיה של הצמח
מבוא למדעי הקרקע ,לעיבודי קרקע ,להשקיה ולדישון
הגנת הצומח (עשבים ,מזיקים ומחלות) ,בדגש על תחום המספוא
גידול מספוא חורפי וקיצי וגידולי מספוא קטני היקף
מספוא כמזון גס והחמצת מזון
מבוא להזנה; שיקולים בבחירת מזונות; חומרים מזיקים במספוא
הזנת בעלי חיים (בקר וצאן) ותחשיבים כלכליים בבחירת מנת המזון
מיכון ,מערכי קציר וניהול בורות
מעבדה :הכנת תחמיצים

תכנית מפורטת תחולק למשתתפים ביום פתיחת הקורס.
משתלמי הקורס שייקחו חלק בכל המפגשים יהיו זכאים לקבלת תעודה מטעם שירות ההדרכה
והמקצוע ,משרד החקלאות.

מיקום הקורס ומועדיו
הקורס יתקיים באולם ההרצאות שבמשרד החקלאות בגלבוע  -מחוז העמקים ,ויכלול  8מפגשים אחת
לשבוע בימי שני ,מלבד המפגש הראשון שיחול ביום ראשון .14/10/18 -
להלן המועדים( 14/10/18 :יום ראשון)26/11/18 ,19/11/18 ,12/11/18 ,5/11/18 ,29/10/18 ,22/10/18 ,
 .3/12/18בתאריך  26/11/18יתקיים סיור מקצועי בנושא (הסיור יתקיים ברכבים פרטיים .פרטים
יינתנו בהמשך לנרשמים).
שעות הלימוד.15:30-08:00 :

מחיר הקורס
לנרשמים עד לתאריך  2/10/18עלות הקורס למשתתף היא .₪ 1,300
החל מתאריך  3/10/18יהיו דמי ההשתתפות בקורס בגין רישום מאוחר.₪ 1,400 :
דמי ההשתתפות כוללים כיבוד קל ,ארוחות צהריים וחומר מקצועי כתוב שיחולק במהלך ההרצאות.

פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של  20משתתפים לפחות.

אופן ההרשמה
לאחר התשלום באחת משתי הדרכים המצוינות להלן ,יש להירשם לקורס באמצעות מילוי הספח המצורף
ושליחתו לפקס.03-9485881 :
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 מסירת ההתחייבות במשרדנו.

דמי ביטול:
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.

לבירורים ולמידע נוסף:
רכזים מקצועיים :יואב גולן ,טל' ;050-6241864 :אור רם ,טל'050-6243985 :
ריכוז ארגוני :בת שבע בדוח ,טל' ,050-6241601 ,03-9485919 :דוא"לbatsheva@moag.gov.il :

----------------------------------ספח הרשמה--------------------------------לכבוד :שה"מ ,המחלקה לכספים
ת"ד  ,28בית-דגן 5025001
פקס03-9485881 :

ברצוני להירשם לקורס "גידול מספוא"
את התשלום בסך  1,400/1,300ש"ח ביצעתי באופן הבא (הקף):

 .1באמצעות כרטיס אשראי דרך מוקד תשלומים ,אסתי אדוניה ,טל'03-9485342 :
 .2משלוח המחאה במזומן בדואר רשום לכתובת המצוינת בספח

שם ___________________________ :פקס_____________________________________ :
טלפון __________________________ :טלפון נייד_________________________________ :
כתובת _________________________ :דואר אלקטרוני_____________________________ :
אני מאשר/ת שקראתי את התנאים שלעיל ומסכים/ה להם.
תאריך _________________________ :חתימה___________________________________ :

