משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע
אגף פירות ,תחום מטעים

הנכם מוזמנים לקורס נייד למגדלי אבוקדו,
בארגונו של אגף הפירות בשה"מ ,משרד החקלאות.
הקורס יתקיים בימי חמישי בין התאריכים  10/1/19עד ,28/2/19
ויכלול  8מפגשים שבועיים במגוון אזורים בארץ.
כל מפגש יפתח בסדרת הרצאות מקצועיות המתאימות לגידול האבוקדו
באותו אזור ,ויסתיים בסיור במקום ,הפעם תינתן עדיפות לדרום הארץ.
מטרת הקורס :הקניית ידע עדכני וחדשני בגידול מטעי אבוקדו.

נושאי הקורס*:










שימור קרקע
הכנת השטח לנטיעה
שתלנות
זנים וכנות
תחשיבי אבוקדו
גיזום (ועיצוב המטע)
השבחה באבוקדו
טכנולוגיות השקיה









השקיה במים מושבים
טיפול בעשבייה
דשנים
הפריה והאבקה
הגנת הצומח
טיפול בפרי לאחר קטיף
שיווק

* ייתכנו שינויים בתוכנית.
תכנית מפורטת של הקורס תחולק ביום הפתיחה.

מקומות המפגשים והמועדים
 - 10.1.19מפעלי "גרנות" ,מול גן שמואל
" - 17.1.19מילואות" (ליד עכו)
" - 24.1.19מועדון לחבר" ,קיבוץ סעד
" - 31.1.19אחוזת אוהלו" (עמק הירדן)
שעות הלימוד16:00-08:00 :

 - 7.2.19אולם הסמינרים ,משרד החקלאות  -בית דגן
" - 14.2.19מועדון לחבר" ,קיבוץ סעד
 " - 21.2.19מועדון לחבר" ,קיבוץ סעד" - 28.2.19מועדון לחבר" ,קיבוץ סעד

עלות הקורס
לנרשמים עד לתאריך  30/12/18עלות הקורס למשתתף היא .₪ 2,000
החל מתאריך  31/12/18דמי ההשתתפות בקורס בגין רישום מאוחר יהיו .₪ 2,100

מהרו להירשם ,מספר המקומות מוגבל!
המחיר כולל שתייה חמה ,כיבוד קל וארוחת צהריים.
* פתיחת הקורס מותנית בהשתתפות של  30נרשמים ,אך בהגבלה ל 40-איש.
* לנרשמים בלבד תישלח הודעה במקרה של ביטול הקורס.
* למסיימי הקורס תוענק תעודת השתתפות מטעם משרד החקלאות.

אופן ההרשמה
הרישום לקורס ייעשה באמצעות משלוח הספח המצורף לפקס  ,03-9485881אך רק לאחר ביצוע
התשלום באחת משתי הדרכים המצוינות להלן.
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 קבלת ההתחייבות במשרדנו.

דמי ביטול:
ממועד ביצוע התשלום ועד שבוע מיום פתיחת הקורס ייגבו  10%דמי ביטול;
במהלך השבוע האחרון שלפני פתיחת הקורס  20% -דמי ביטול;
ומיום פתיחת הקורס ואילך  100% -דמי ביטול.
מרכזים מקצועיים :ניצן סנש  -נייד ;052-4722214 :מיקי נוי  -נייד050-6241605 :
ריכוז ארגוני :מיכל אברהם  -נייד ,050-6241081:משרד ,03-9485925 :פקס 03-9485614

-------------------------------------ספח הרשמה ---------------------- ---------------

לכבוד :שה"מ ,המחלקה לכספים
ת"ד  ,28בית-דגן 5025001
פקס 03-9485881

ברצוני להירשם לקורס "ארצי נייד למגדלי אבוקדו".
את התשלום בסך ( ₪ 2,100 / ₪ 2,000הקף) ביצעתי באופן הבא (הקף):
 .1באמצעות כרטיס אשראי למחלקה לכספים – אסתי אדוניה.03-9485342 :
 .2משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או כל אמצעי תשלום אחר בתיאום עם יוסי יוסף ,טל'03-9485330 :

שם ________________________ :פקס____________________ :
טלפון ______________________ :טלפון נייד________________ :
כתובת ____________________ :דואר אלקטרוני_______________ :
אני מאשר/ת שקראתי את התנאים שלעיל ומסכים/ה להם.

תאריך__________ :

חתימה_____________ :

