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

קורס ממשק גידול והגנת הצומח
בענף התמר2019 ,
אנו מתכבדים להזמינך לקורס ממשק גידול והגנת הצומח ,שיעסוק בהקניית ידע
חדשני ועדכני בתחומים מגוונים הקשורים לענף התמר.
הקורס יתקיים בין התאריכים  22/1/19עד 9/4/19
במלון בקיבוץ עין גדי.
הקורס מיועד לחקלאים ,לעוסקים בגידול ,בפיקוח ובהדברה של פגעים בתמר ולכל המעוניינים
להרחיב ולהעשיר את ידיעותיהם בתחום.

מיקום הקורס ומועדיו
הקורס יתקיים בקיבוץ עין גדי ויכלול  6מפגשים בימי שלישי בתאריכים,19/2/19 ,22/1/19 :
 19/3/19 ,5/3/19 ,26/2/19ו.9/4/19-
שעות הקורס.16:00-09:00 :

עלות הקורס
לנרשמים עד לתאריך  6/1/19עלות הקורס למשתתף היא .₪ 1,500
החל מתאריך  7/1/19דמי ההשתתפות בקורס בגין רישום מאוחר יהיו .₪ 1,600

מהרו להירשם ,מספר המקומות מוגבל!
פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של  30משתתפים לפחות.

נושאי הקורס
ממשק גידול:
ביולוגיה של התמר
גידול תמרים בארץ ובעולם
הקמת מטע ,שתילה וטיפול בשנה הראשונה
גידול תמר מהפריה עד גדיד
דישון והשקיה
הגנת הצומח:
מזיקים ומחלות בתמר
שיטות הדברה :כימית ,ביולוגית ,משולבת
הדברת עשבים
* תכנית מפורטת תחולק למשתתפים ביום פתיחת הקורס.

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.

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 :חיים אורן  -נייד ;050-6241636 :שמעון ביטון  -נייד050-6241609 :
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 "ממשק גידול והגנת הצומח בתמר".

את התשלום בסך ( ₪ 1,600 / ₪ 1,500הקף) 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_____________ :

