משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע
אגף ענפי שירות  -תחום הגנת הצומח
אגף הירקות
מחוז הנגב

קורס הגנת הצומח בגידול ירקות – קיץ 2018
הנכם מוזמנים לקורס בנושא הגנת הצומח בגידול ירקות,
אשר יתקיים במהלך חודש יוני  , 2018במועדים המפורטים להלן,
במלון לאונרדו קלאב  -ים המלח.
הקורס מיועד לחקלאים ולעוסקים בתחום המעוניינים להתעדכן ולהעשיר את ידיעותיהם
בנושא הגנת הצומח בגידול ירקות.

נושאי הלימוד בקורס:

 מבואות למזיקים ולמחלות
 הכרת המזיקים בירקות :חרקים ,אקריות ונמטודות
 הכרת המחלות בירקות :מחלות פטרייתיות ,וירליות ובקטריאליות
 הכרת האויבים הטבעיים בירקות
 עקרונות ההדברה המשולבת
 אמצעים ביולוגיים ,אגרוטכניים וכימיים להדברת פגעים בירקות
 טוקסיקולוגיה
 מעבדה להכרת מזיקים ואויבים טבעיים

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

מיקום הקורס ומועדיו
הקורס יתקיים במלון לאונרדו קלאב  -ים המלח ,ויכלול  5מפגשים בתאריכים:
 - .6.6.6-86.6.6ימים שלישי רביעי – יומיים רצופים ,כולל לינת לילה
 - .16.6.6יום רביעי
 - 816.6.6-.16.6.6ימים שלישי רביעי – יומיים רצופים ,כולל לינת לילה

מחיר הקורס
לנרשמים עד לתאריך  1./8/.6עלות הקורס למשתתף היא 6₪ 8,111
החל מתאריך  ././.6יהיו דמי ההשתתפות בקורס בגין רישום מאוחר 6₪ 8,.11
המחיר כולל הרצאות ,כלכלה ולינה במלון לאונרדו קלאב6
פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של  20משתתפים לפחות.
מספר המקומות מוגבל .אנא הקדימו הרשמתכם!

אופן ההרשמה
לאחר ה תשלום באחת משתי הדרכים המצוינות להלן ,יש להירשם לקורס באמצעות מילוי הספח המצורף
ושליחתו לפקס611-186866. :
שימו לב ,משלוח הספח ללא ציון אמצעי התשלום אינו מהווה אסמכתא לרישום6
דרכי התשלום
 6 .באמצעות כרטיס אשראי בלבד למחלקה לכספים – אסתי אדוניה ,טל'611-1868188 :
 6 8משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או כל אמצעי תשלום אחר בתיאום עם יוסי יוסף ,טל'611-1868111 :

חשוב!
למשלמים בהמחאה  -הסכום לתשלום ייקבע על פי יום משלוח ההמחאה בדואר הרשום6
למשלמים בהתחייבות  -ייקבע הסכום לתשלום על פי יום מסירת ההתחייבות במשרדנו6
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:
ריכוז מקצועי :סבטלנה דוברינין ,טל'181-.88..18 :
ריכוז ארגוני :בת שבע בדוח ,טל' ;181-.88..1. ,11-18681.1 :דוא"לbatsheva@moag.gov.il :

ספח הרשמה
לכבוד:
שה"מ ,המחלקה לכספים
ת"ד  ,86בית-דגן 81881
פקס11-186866. :

ברצוני להירשם לקורס "הגנת הצומח בגידול ירקות – קיץ "2018
את התשלום בסך  2,100/2,000ש"ח ביצעתי באופן הבא (הקף):

 6 .באמצעות כרטיס אשראי למחלקה לכספים – אסתי אדוניה11-1868188 :
 6 8משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או כל אמצעי תשלום אחר בתיאום עם יוסי יוסף ,טל'11-1868111 :

שם ___________________________ :פקס________________________ :
טלפון _________________________ :טלפון נייד____________________ :
כתובת _______________________ :דואר אלקטרוני__________________ :
מין (זכר/נקבה)________________ :
אני מבקש/ת ללון עם_____________________ :
אני מאשר/ת שקראתי את התנאים שלעיל ומסכים/ה להם6
תאריך _____________:חתימה______________ :

