משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע
אגף ענפי שירות ,תחום שירות שדה

קורס דישון והשקיה במי קולחים
נובמבר-דצמבר 2018
הנכם מוזמנים לקורס בנושא דישון והשקיה במי קולחים ,אשר יתקיים במהלך
החודשים נובמבר  -דצמבר  ,2018במועדים המפורטים להלן,
בקריה החקלאית בבית דגן.

הקורס מיועד לחקלאים ,למדריכים ולאנשי מקצוע מהתחומים :קרקע ,מים ,דישון והשקיה
נושאי הלימוד

-

איכות ותקנות השקיה במי קולחים בישראל
השקיה  -השפעת ההשקיה במי קולחים על הגידול ועל הקרקע
התרומה הדישונית של השקיה במי קולחים
קרקע  -תכונות כימיות ופיסיקליות של הקרקע
עקרונות דישון
טכנולוגיה של השקיה ודישון
חיטוי ותחזוקה של מערכות השקיה
בקרת השקיה

תכנית מפורטת תחולק למשתתפים במועד פתיחת הקורס.
למשתתפים תוענק תעודת השתתפות בקורס מטעם שירות ההדרכה והמקצוע ,משרד החקלאות.
פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של  20משתתפים לפחות.

מועדי הקורס
הקורס כולל  5מפגשים בימי שני אחת לשבוע ,בתאריכים,3/12/18 , 26/11/18 ,19/11/18 ,12/11/18 :
 ;10/12/18בין השעות .15:00-08:30

עלות הקורס
לנרשמים עד לתאריך  28/10/18עלות הקורס למשתתף היא .₪ 750
החל מתאריך  29/10/18יהיו דמי ההשתתפות בקורס בגין רישום מאוחר.₪ 850 :
המחיר כולל כיבוד קל ,ארוחת צהריים וחומר מקצועי שיחולק במהלך הלימודים.

ופן ההרשמה
ההרשמה לקורס מותנית בהסדרת התשלום באחת משתי הדרכים המצוינות להלן ובמשלוח הספח
המצורף 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 רשום.
למשלמים בהתחייבות  -ייקבע הסכום לתשלום על פי יום קבלת ההתחייבות במשרדנו.
ביטול ההשתתפות ממועד ביצוע התשלום או הרישום ועד שבוע מיום פתיחת הקורס -
ייגבו  10%דמי ביטול;
במהלך השבוע האחרון שלפני פתיחת הקורס ייגבו  20%דמי ביטול;
ומיום פתיחת הקורס ואילך  100% -דמי ביטול.

לקבלת מידע ופרטים נוספים:
ד"ר מאיה שניט אורלנד ,רכזת מקצועית ,שה"מ ,טל' נייד050-6241147 :
מירב חג'בי ,רכזת הדרכה ,שה"מ ,טל' נייד ;050-4104139 :משרד;03-9485473 :
דוא"לmeiravh@moag.gov.il :

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

ברצוני להירשם לקורס "דישון והשקיה במי קולחים".
את התשלום בסך ( ₪ 850 / ₪ 750מחק את המיותר) 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________________________ :

