
 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 רות ההדרכה והמקצועיש

 תחום מטעים ,אגף פירות

  

  

  ליצ'י ליצ'י ההוו  מנגומנגוההגידול גידול יסודות יסודות קורס קורס 
  ,ליצ'יהומנגו הול גידיסודות בנושא קורס אנו מתכבדים להזמינך ל

 .26/12/17-7/11/17ין התאריכים במלון קיבוץ לביא שבגליל התחתון בשיתקיים 
באמצעות הליצ'י ענף לודשני בתחומים מגוונים הקשורים לענף המנגו הקורס יקנה ידע ח

בהיבטיו השונים של ענף  םומיועד לחקלאים ולכל המתענייני במטעי האזור, *וסיורהרצאות 
 : ממשק גידול, בוטניקה ופנולוגיה, הגנת הצומח, השקיה ודישון ועוד.הליצ'יענף ו המנגו

 במכוניות פרטיותייערך  הסיור*

 
  ומועדיוומועדיו  הקורסהקורסם ם מיקומיקו

 בתאריכים: שלישימפגשים שבועיים בימי  8ויכלול  בגליל התחתוןשמלון קיבוץ לביא בהקורס יתקיים 

 ; 26/12/17-ו 19/12/17, 12/12/17, 5/12/17, 28/11/17, 21/11/17, 14/11/17, 7/11/17

 .16:30-8:30 :שעותבין ה
 

  עלות הקורסעלות הקורס
 ₪. 1,900ס למשתתף היא עלות הקור 22/10/17לנרשמים עד לתאריך 

 ₪. 2,000: יהיו דמי ההשתתפות בקורס בגין רישום מאוחר 23/10/17החל מתאריך 

 מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל!
 משתתפים לפחות. 20פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של 

 
  נושאי הקורסנושאי הקורס

 בוטניקה ופנולוגיה  

 אקלים ושימור קרקע 

 גלובל גאפ, חומרי הדברה, שאריתיות 

 זני ליצ'י, השבחה וזני מנגו 

  מנגוהפוריות 

 עשבים והדברתם  ,מחלות ,הגנת הצומח: מזיקים 

 הענף כלכלת 

 יישום חומרי הדברה 

 וטיפול במערכות השקיה השקיה ,דישון 

  שתלנות, עיצוב שתילים וגיזומים במטעים בוגרים –ממשק אחזקה 

 תחולק למשתתפים ביום פתיחת הקורס. * תכנית מפורטת
 חיצוניים.מרצים עובדי משרד החקלאות ווכוללים את קורס הם ממיטב המומחים בתחום, מרצי ה

תוענק תעודה מטעם משרד , שיעמדו בדרישות, למסיימי הקורס. בכל ימי הלימוד ותנוכחחלה חובת 
 .החקלאות ופיתוח הכפר



 

  אופן ההרשמהאופן ההרשמה
ומשלוח הספח  להלןהרישום לקורס יתאפשר רק לאחר תשלום באחת משתי הדרכים המצוינות 

 .03-9485881לפקס המצורף 

 דרכי התשלום:

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

 יוסי יוסף, עם תיאום ב ,ו כל אמצעי תשלום אחראמשלוח המחאה במזומן בדואר רשום . 2

 . 03-9485330טל': 

 חשוב! 

 משלוח ההמחאה בדואר הרשום. יוםקבע על פי ים ילתשלו סכוםה - למשלמים בהמחאה
 במשרדנו. התחייבותה ייקבע הסכום לתשלום על פי יום קבלת -למשלמים בהתחייבות 

  .משלוח הספח ללא ציון אמצעי התשלום אינו מהווה אסמכתא לרישוםשימו לב, 

 

 ביטול; דמי ה 10% ועד שבוע מיום פתיחת הקורס ייגבויצוע התשלום ממועד ב

 דמי ביטול;  20% -שבוע האחרון שלפני פתיחת הקורס מהלך הב

 דמי ביטול. 100% -ומיום פתיחת הקורס ואילך 
 

 050-6241423: נייד      - קליף להב ריכוז מקצועי:
 050-6241605נייד:          -מיקי נוי            

 03-9485925משרד: , 050-6241081: נייד - רהםאב כלימ  ריכוז ארגוני:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 לכבוד: שה"מ, המחלקה לכספים 
 03-9485881פקס:  ;5025001דגן -, בית28ת"ד 

  
 ".ליצ'יהו מנגוהגידול  יסודות" לקורסרשם יברצוני לה

 ביצעתי באופן הבא )הקף(: ש"ח 2,000/1,900 בסךאת התשלום 

 .03-9485342: רבקה לקו -. באמצעות כרטיס אשראי למחלקה לכספים 1

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

  ____________________ פקס:    ________________________ שם: 

  ________________ טלפון נייד:    ______________________ טלפון: 

  _______________ דואר אלקטרוני:    ____________________ כתובת:

 ר/ת שקראתי את התנאים שלעיל ומסכים/ה להם.אני מאש

  _____________________ חתימה:    ____________________ תאריך:


