
 

 

 

 במצעים מנותקיםגידול קורס 
 ידרופוניקההו

 

 ,והידרופוניקה יםמנותק יםמצעגידול ב בנושא הנכם מוזמנים לקורס

 ,2018 מרץ - פברואר יםבחודש שיתקיים

 .משרד החקלאות -במחוז העמקים

 הקורס מיועד לחקלאים ולעוסקים בתחום המעוניינים להרחיב ולבסס את ידיעותיהם 

  .בהידרופוניקהו מצעים מנותקיםבבגידול 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 .ופיתוח הכפר משרד החקלאות
 

  םמועדיהוהקורס מיקום 

 ההרצאות באולם שלישי בימי מפגשים ייערכו 4; 15:30- 08:30בין השעות  מפגשים שבועיים 5 יכלולהקורס 

ביום רביעי  ערךשל הסיור שימפגש ה נוסףבו; (תל יוסף)ע"י קיבוץ משרד החקלאות,  -מחוז העמקים ב

28/02/2018.  

 .13/03/2018 ,06/03/2018, )יום רביעי( 28/02/2018 ,20/02/18 ,13/02/2018מועדי הקורס:

 

 מחיר הקורס

 ₪   850  המחיר 30.1.2017לנרשמים עד לתאריך 

 בגין רישום מאוחר ₪  950 המחיר  31.1.2018מתאריך 

 .הלימודיםוחומר מקצועי שיחולק במהלך  ארוחת צהריים, כיבוד קל  כולל תשלוםה 
  

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
 שירות ההדרכה והמקצוע 

    תחום שירות שדהענפי שירות, אגף 
 

 נושאי הלימוד    
 מערכות גידול במצעים מנותקים והידרופוניקה -

 השקיה ודישון, מארזים, השונים מצעי גידול -

 יסודות הזנה והכנת תמיסות -

 מיםומחזור  בקרת השקיה ודישון -

 מי השקיהאנליזה של  -

 היבטים כלכליים -

 במצע מנותקהגנת הצומח  -

 



 

 

 אופן ההרשמה

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

 משלוח הספח ללא ציון אמצעי התשלום אינו מהווה אסמכתא לרישום, דמי ההשתתפות ישולמו כלהלן:

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

 . לתיאום נא לפנותאחר אמצעי תשלום בכל או משלוח המחאה במזומן בדואר רשום .2

 .03-9485342, טל': אסתי אדוניה - 

 חשוב! 

 יקבע המחיר לתשלום על פי מועד משלוח ההמחאה בדואר רשום.למשלמים בהמחאה 

 למשלמים בהתחייבות ייקבע הסכום לתשלום על פי יום קבלתה במשרדנו.

 

  ;מהתשלום 10%ועד שבוע מיום פתיחת הקורס הם  / הרישום דמי ביטול לאחר ביצוע התשלום

 ;די ביטול 20%בשבוע האחרון שלפני פתיחת הקורס ייגבו 

 דמי ביטול. 100% -ומיום פתיחת הקורס  ואילך 

 

 

 מספר המקומות מוגבל. אנא, הקדימו הרשמתכם!

 

 

 לבירורים ולמידע נוסף:
 arieyitz@gmail.comדוא"ל:   050-6241608, טל': אריה יצחק :רכזי מקצועי

 molliesacks@gmail.comדוא"ל:   0506241594, טל': ד"ר מולי זקס  ;ריכוז ארגוני:

 04-6489101טל'  –דלאל ותד  
 

 --------------------------------------------ספח הרשמה-------------------------------------------
 ,המחלקה לכספיםלכבוד: 

 03-9485881פקס: . 5025001 דגן-, בית28ת"ד  
 

 ,והידרופוניקה  יםמנותק יםבמצעשיטות מתקדמות לגידול  לקורסרשם יברצוני לה

 2018מרץ  -פברואר   במחוז העמקים,

 

 :ביצעתי באופן הבא ( הקף) ש"ח  950/850בסך את התשלום 
  03-9485342: (אסתילמחלקת כספים )באמצעות כרטיס אשראי  .1
 03-9485342טל':  אסתיבדואר רשום או בכל אמצעי תשלום אחר, בתיאום עם  במזומן המחאה משלוח .2

  __________________________ פקס:    _______________________________ שם: 

  ______________________ טלפון נייד:    _____________________________ טלפון: 

  __________________ דואר אלקטרוני:    _____________________________ כתובת:

  ________________________ : מהיחת   _____________________________ תאריך:

mailto:molliesacks@gmail.com

