
  משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
  שירות ההדרכה והמקצוע 

  אגף הירקות
  

  

  קורס למגדלי ירקות
  שיטות מתקדמות לגידול מקצועי של ירקות

  2013חורף 
  

   שיחלרקותישיטות מתקדמות לגידול בנושא ורס קהנכם מוזמנים ל
  . במלון קיבוץ לביא בגליל תחתון2013 עד פברואר 2012בחודש דצמבר 

  . הקורס מיועד לחקלאים ולעוסקים בתחום המעוניינים להרחיב ולבסס את ידיעותיהם בגידול ירקות
  
    

  נושאי הלימוד

 : על הגידולים שלהלןמקיףמידע  •
 פלפל וחציל, עגבנייה - 
 אבטיח ומלון, קישוא, דלעת, מלפפון - 
 שום, בצל - 
 כרוביים וגידולי עלים - 

 הדברת עשבים והגנת הצומח •
  הכרת מזיקים ומחלות-מעבדה  •
 רשתות ופלסטיקה, בתי צמיחה •
 השקיה ודישון •
 חקלאות אורגנית •

  .תכנית מפורטת תחולק למשתתפים ביום פתיחת הקורס
  .משרד החקלאות, למשתתפי הקורס תוענק תעודה מטעם שירות ההדרכה והמקצוע

  
  מיקום ומועדי הקורס
 מפגשים שבועיים בימי חמישי בין 9שבקיבוץ לביא בגליל התחתון במתכונת של " לביא"הקורס יתקיים במלון 

, 7/2/13, )סיור (31/1/13, 24/1/13, 17/1/13, 10/1/13, 3/1/13, 27/12/12: מועדי הקורס. 15:00-08:30: השעות
14/2/13 ,21/2/13.  

  
  

 

 מועצת הצמחים

 



  מחיר הקורס

ח למשתתף רשום במועצת "ש 1,300-ו,  למשתתף שאינו רשום במועצת הירקותח" ש1,700עלות הקורס היא 

  .כולל כיבוד קל וארוחות צהריים בימי הלימוד ואוטובוס צמוד ביום הסיור, )ראו הסבר להלן(הירקות 

  ללא סבסוד  ₪ 1,600 המחיר עבורם יהיה - יזכו להנחה 1.12.2012הנרשמים עד לתאריך 
  .עם סבסוד ₪ 1,200 -ו

  
  .  הירקות ענף-י מועצת הצמחים "הקורס מסובסד לחקלאים ע

  :פ התנאים שלהלן"שיינתן ע, *לחקלאי מותנית באישור המועצה ₪ 400קבלת הסבסוד בסך 

  קיים כרטיס מגדל  .1

  בשנתיים האחרונות קיים דיווח על שיווק ותשלום היטלים  .2

  אין חובות אחרים למועצה  .3

 ישנה אפשרות לבן משפחה מדרגה ראשונה ליהנות מההנחה  .4

  .6241601-050, 9485343-03: 'טל, שבע בדוח- הרשמה ובתיאום מראש עם בתאת האישור יש לקבל בטרם ה* 

  

  

  אופן ההרשמה

 ללא סבסוד .1
  :למשרד החקלאות במוקד תשלומים בטלפון )לעיל בהתאם למועד התשלום כפי שצוין( ₪ 1,700/1,600

  ,מ"שה, המחלקה לכספים:  באמצעות כרטיס אשראי או משלוח המחאה לכתובת03-9485330

  .דגן-בית, 28ד "משרד החקלאות ופיתוח הכפר ת

 
  )שבע בדוח-את האישור יש לקבל בטרם ההרשמה ובתיאום מראש עם בת(עם סבסוד  .2

 בהתאם למועד התשלום כפי שצוין( ₪ 1,300/1,200לאחר קבלת אישור מהמועצה יתואם התשלום בסך 

התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי או משלוח . משרד החקלאות ,מ"שה, י המחלקה לכספים"ע )לעיל

  .דגן-בית, 28ד "משרד החקלאות ופיתוח הכפר ת, מ"שה, המחלקה לכספים: המחאה לכתובת

  

 ; מהמחיר30% יום ממועד פתיחת הקורס ייגבו דמי ביטול בסך 14במהלך 
  .100% ייגבו דמי ביטול בסך -מיום פתיחת הקורס ואילך 

  
  
  

  !הקדימו הרשמתכם, אנא. מספר המקומות מוגבל
  .קיום הקורס מותנה במספר המשתתפים

  

  :לבירורים ולמידע נוסף

  050-6241515: 'טל, מוחמד אבו טועמה  :רכזים מקצועיים

  050-6241619: 'טל, נביל עומרי  

  050-6241601, 03-9485343: 'טל, בת שבע בדוח   :ריכוז ארגוני

  
  

  


