
  
 
 

 הזמנה לקורס

הדברת פגעים ות מתקדמות לשיג

 בחקלאות
 2017 מרס-פברואר

 קלאיים.הדברת פגעים בגידולים חל שות מתקדמותגיב שיעסוק הנכם מוזמנים לקורס
 2017 מרס-פברוארבחודשים  יתקייםהקורס 

 ., בית דגןמשרד החקלאות ופיתוח הכפר -אולם הכנסים ב

 .בתחום מעוניינים להרחיב ולבסס את ידיעותיהםלסטודנטים ול ,חקלאיםפקחים, להקורס מיועד ל

העיקריים* נושאי הלימוד  
  ניטור פגעים בשדה בשיטות שונות 

  עמידות למחלות ומזיקים בצמחיםכיוונים חדשים לטיפוח  

  מגמות וטכנולוגיות חדשות   -הדברה אגרוטכנית 

 בי"(-הדברה ביולוגית )סיור במעבדות "ביו 

 גישות חדשניות להדברת עשבים 

  חידושים בהדברת פגעים במטע 

  חידושים בהדברת פגעים בבתי צמיחה ובגידולי שדה 

 חדשנות בתחום תכשירי ההדברה 

  החקלאותמשרד ומדיניות משרד הבריאות  - בישראל תכשירי הדברהרישוי 

  תמונת מצב -שימוש בתכשירי הדברה בענפי הייצוא 

 תכנית מפורטת תחולק למשתתפים ביום פתיחת הקורס.* 
תוענק תעודה מטעם שירות ההדרכה והמקצוע, משרד ם, מפגשיהבכל חלק  קחויישקורס ה למילמשת

  .החקלאות
  

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 שירות ההדרכה והמקצוע

 ענפי שירותאגף 
 תחום הגנת הצומח

 
 ת
 



 
 

 ומועדיוהקורס מיקום 
, למעט שלישי בימימפגשים שבועיים  6, ויכלול בית דגן –שבמשרד החקלאות כנסים הקורס יתקיים באולם ה

 , 28/2/17, 21/2/17, )יום חמישי( 16/2/17 :להלןש יםמועדב ,חמישי ביוםהמפגש הראשון שיתקיים 
 .15:30-08:30שעות הלימוד: . 21/3/17, 14/3/17, )סיור( 7/3/17 

 
 מחיר הקורס
 . ₪ 1,000 היאעלות הקורס למשתתף  24/1/17 לתאריךלנרשמים עד 

 .₪ 1,100השתתפות בקורס בגין רישום מאוחר:הדמי יהיו  25/1/17 תאריךהחל מ
 דמי ההשתתפות כוללים כיבוד קל, ארוחות צהריים וחומר מקצועי שיחולק במהלך ההרצאות.

 
 

 מספר המקומות מוגבל. אנא, הקדימו הרשמתכם!

 משתתפים לפחות. 30פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של 
 

 אופן ההרשמה

 ; 03-9485887יש למלא את הספח שלהלן ולשלוח אותו לפקס: 
 כאן לחצואו למלא את הספח באופן אלקטרוני 

 באחת מהדרכים: ולמודמי ההשתתפות יש
 (יוסף)יוסי  03-9485330: התשלומים מוקד דרך אשראי כרטיס .1
 לכתובת המצוינת בספח רשום בדוארהמחאה במזומן  משלוח .2

 
 דמי ביטול; 10%ביטול השתתפות לאחר ביצוע התשלום תהיה כרוכה בעלות של 

 דמי ביטול;  20%בשבוע האחרון שלפני פתיחת הקורס ייגבו 
 דמי ביטול. 100% -ומיום פתיחת הקורס ואילך 

 
 לבירורים ולמידע נוסף:

  , ד"ר שאול בן יהודהנטע מור שמעון ביטון, רוני אמיר,, יעקב גוטליברכזים מקצועיים: 
 moag.gov.ilMeiravH@דוא"ל:  ,2004454-405, טל': מירב חג'ביריכוז ארגוני: 

 
 

 --------------------------------ספח הרשמה-----------------------------------
 : שה"מ, המחלקה לכספים לכבוד

 50250דגן -, בית28ת"ד 
 03-9485887פקס: 

 
 "הדברת פגעים בגידולים חקלאייםל שות מתקדמותגיברצוני להירשם לקורס "

 
 ביצעתי באופן הבא )הקף(: ש"ח 1,100/1,000 בסךאת התשלום 

 03-9485330תשלומים: באמצעות כרטיס אשראי דרך מוקד  .1
 לכתובת המצוינת בספח בדואר רשוםמשלוח המחאה במזומן  .2

       

  _______________________ פקס:    ___________________________ שם: 

  ___________________ טלפון נייד:    _______________________ טלפון:       

  _________________ דואר אלקטרוני:    ____________________ כתובת:      

 
 אני מאשר/ת שקראתי את התנאים שלעיל ומסכים/ה להם.

  _____________________ חתימה:   _________________________ תאריך:
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4txV6ZsYmPgigb7eDhRPLmsIgx6IoORyA7LX7RxOH28eZ4g/viewform?c=0&w=1
mailto:batsheva@moag.gov.il

