
 

 

 

 דישון והזנת הצמחקורס   
 

במהלך אשר יתקיים  ,דישון והזנת הצמח בנושא הנכם מוזמנים לקורס

 ,מועדים המפורטים להלןב, 2018פברואר –2017 דצמברחודשים ה

 גילת מחקרהמרכז ב

 

נים להרחיב ולבסס המעוניי ,מטעיםבגד"ש ובחקלאות שטח פתוח ולעוסקים ב הקורס מיועד לחקלאים
 בתחום. את ידיעותיהם

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 תכנית מפורטת תחולק למשתתפים ביום פתיחת הקורס.

שירות ההדרכה והמקצוע, שייקחו חלק בכל המפגשים, יהיו זכאים לתעודה מטעם משתתפי הקורס 
 .ופיתוח הכפר משרד החקלאות

 
 הקורס  מועדי

, 23/1/18, 16/1/18, 9/1/18, 2/1/18, 26/12/17בימי שלישי אחת לשבוע, בתאריכים: מפגשים  6 יכלולהקורס 

 .16:00-08:00בין השעות  ;30/1/18

 
 מחיר הקורס

 . ₪ 900 היאעלות הקורס למשתתף  12/12/17 לתאריךעד  לנרשמים

 ₪. 1000השתתפות בקורס בגין רישום מאוחר: הדמי  יהיו 13/12/17 תאריךהחל מ

 .הלימודים במהלך שיחולק כתובמקצועי  וחומר ארוחת צהריים ,קל כיבוד כולל המחיר

 

  

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
 שירות ההדרכה והמקצוע 

    תחום שירות שדהאגף ענפי שירות, 
 

 נושאי הלימוד    
 קרקע של התכונות המבנה וה -

 תםתנועו תםיטבצמח, קלמינרלים התפקיד  -

 הכרת דשנים ושיטות יישום  -

 מצב ההזנתי של הצמחהרלים בקרקע ומצב המינ תהערכ -

 לדישון  תםביחס לתרומ )התפלה, מוביל, קולחים(מים האיכות  -

 (איכויות וסוגים שוניםלהזנת הצמח )אורגני החומר התרומת  -



 

 

 אופן ההרשמה

 .9485881-03הספח שלהלן ולשלוח אותו לפקס  המעוניינים להירשם לקורס מתבקשים למלא את

 משלוח הספח ללא ציון אמצעי התשלום אינו מהווה אסמכתא לרישום.

 דמי ההשתתפות ישולמו כלהלן:

 .9485342-03טל':  ,אסתי אדוניה –. באמצעות כרטיס אשראי בלבד למחלקה לכספים 1

 .03-9485330טל':  בתיאום עם יוסי יוסף,. משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או כל אמצעי תשלום אחר 2

 

 חשוב!

 הסכום לתשלום ייקבע על פי יום משלוח ההמחאה בדואר הרשום. -למשלמים בהמחאה 

 ת ההתחייבות במשרדנו.מסירייקבע הסכום לתשלום על פי יום  -למשלמים בהתחייבות 

 

 הביטול;דמי  10%ממועד ביצוע התשלום ועד שבוע מיום פתיחת הקורס ייגבו 

 דמי ביטול; 20% -במהלך השבוע האחרון שלפני פתיחת הקורס 

 דמי ביטול. 100% -ומיום פתיחת הקורס ואילך 

 

 

 מספר המקומות מוגבל. אנא, הקדימו הרשמתכם!

 

 לבירורים ולמידע נוסף:
  ;054-7580414 :ד"ר רן אראל, טל' ;050-6220136, טל': אורי ירמיהוד"ר  רכזים מקצועיים:

 052-5833191, טל': עודד פרידמן

 oded_friedman@yahoo.comדוא"ל: ; 052-5833191, טל': עודד פרידמן; ריכוז ארגוני:
 

 --------------------------------------------ספח הרשמה-------------------------------------------
 המחלקה לכספיםלכבוד: 
 5025001 דגן-, בית28ת"ד  

 03-9485881פקס: 
 

 .2018 ינואר-דצמבר ,דישון והזנת הצמח לקורסרשם יברצוני לה

 :( ביצעתי באופן הבאהקףש"ח )  1000/900את התשלום בסך
  03-9485342 :(אסתי)כספים למחלקת באמצעות כרטיס אשראי  .1
 03-9485330בדואר רשום או בכל אמצעי תשלום אחר, בתיאום עם יוסי יוסף, טל':  במזומן המחאה משלוח .2

  __________________________ פקס:    _______________________________ שם: 

  ______________________ טלפון נייד:    _____________________________ טלפון: 

  __________________ דואר אלקטרוני:    _____________________________ כתובת:

  ________________________ : מהיחת   _____________________________ תאריך:


