משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע
אג הפירות

הנכ מוזמני להשתת בקורס ארצי לגידול גפ,
שיתקיי בחודשי מרסאוגוסט  2012באזורי שוני באר.
הקורס מיועד למגדלי גפן חדשים.

נושאי הקורס:
* הגנת הצומח
* מיכו
* שתלנות
* טיפולי בענבי מאכל )טיפולי
באשכול ,חיפויי ,חומרי צמיחה(

* ביולוגיה של הגפ
* זני וכנות
* הקמת כר חדש
* עיצוב ,הדליה וזמירה
* טיפולי נו
* דישו והשקיה
תכנית מפורטת תחולק למשתתפי ביו פתיחת הקורס.
למשתתפי תוענק תעודה בסיו הקורס.

מיקו הקורס ומועדיו
הקורס הוא "קורס נודד" במסגרתו נסייר ברכבי פרטיי בכרמי בכל האר!
הנמצאי בשלבי ההתפתחות השוני של הגפ כדי לערו" היכרות מעמיקה ע הענ.
הקורס כולל שמונה מפגשי בימי שני או שלישי בתאריכי) 19/3/12 ,5/3/12 :בניר
עציו() 3/4/12 ,בקיבו! נע() 24/4/12 ,בחיספי() 22/5/12 ,בצובה() 26/6/12 ,בניר
עציו() 31/7/12 ,בשדה יואב() 28/8/12 ,בדלתו( בי השעות  13:00 08:00תתקיימנה
הרצאות ,ומ  14:00יתקיימו סיורי במכוניות פרטיות בכרמי הגפ שבאזור.

מחיר הקורס  1,600ש"ח למשתת .המחיר כולל שכר מרצי ,חומר בכתב ,קפה
ועוגה בבוקר ,ארוחת צהריי ושתייה חמה במהל" יו ההרצאות כולו.

אופ ההרשמה
בטר התשלו יש להירש אצל יוסי יוס ,טל'.03 9485330 :
כמו כ ,יש למלא את הספח שלהל ולשלוח אותו אל הכתובת המצוינת בו.
את דמי ההשתתפות נית לשל באחת מהדרכי שלהל:
 .1העברה בנקאית לחשבו משרד החקלאות בבנק הדואר :סני  ,09 001חשבו 66111
נא לציי בספח ההפקדה את ש הקורס ,ש מלא ומספר טלפו נייד
 .2באמצעות כרטיס אשראי דר" מוקד תשלומי03 9485330 :
 .3בכרטיס אשראי באמצעות אתר שה"מ באינטרנטwww.shaham.moag.gov.il :
 .4משלוח המחאה במזומ לכתובת המצוינת בספח.
במהל 14 %יו ממועד פתיחת הקורס ייגבו דמי ביטול בס 30% %מהמחיר; מיו
פתיחת הקורס ואיל %ייגבו דמי ביטול בס) 100% %עקב התחייבות כספית למלו המארח(.

מספר המקומות מוגבל .אנא ,הקדימו הרשמתכ!
קיו הקורס מותנה ב 40משתתפי.

לבירורי ולמידע נוס  הצוות המארג לשירותכ:
ער הרכבי ,מנהל תחו מטעי ,מרכז הקורס ,טל'050 6241565 :
אייל רב ,ממ"ר גפ ,טל'050 6241529 :
תרצה זהבי ,מדריכת גפ והגנת הצומח בגפ ,טל'050 6241618 :
מיכל אברה ,רכזת הדרכה ,טל'050 6241081 :

לכבוד :שה"מ ,המחלקה לכספי
ת"ד  ,28בית דג 50250

ספח הרשמה

ברצוני להירש לקורס ארצי למגדלי גפ ,שיתקיי במרס אוגוסט .2012
את התשלו בס - 1,600 %ביצעתי באופ הבא )הק(:
.1
.2
.3
.4

העברה בנקאית לחשבו משרד החקלאות בבנק הדואר :סני  ,09 001חשבו 66111
באמצעות כרטיס אשראי דר" מוקד תשלומי03 9485330 :
בכרטיס אשראי באמצעות אתר שה"מ באינטרנטwww.shaham.moag.gov.il :
משלוח המחאה במזומ לכתובת המצוינת בספח.

ש ________________________ :פקס____________________ :
טלפו ______________________ :טלפו נייד________________ :
כתובת ____________________ :דואר אלקטרוני_______________ :
אני מאשר/ת שקראתי את התנאי שלעיל ומסכי/ה לה.
תארי" ____________________ :חתימה_____________________ :

