
  משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  שירות ההדרכה והמקצוע 

  המחלקה לבקר, אגף בעלי חיים

  קורס ארציקורס ארצי
     ממשק חליבה בעדר הבקר לחלב ממשק חליבה בעדר הבקר לחלב

   בית דגן בית דגן--הקריה החקלאית הקריה החקלאית , , 1212..22..2222--1212..33..2211
  

 לקורס כםמתכבדים להזמינ מועצת החלבומשרד החקלאות שב קצועמהדרכה וההירות ש
  יבטים השונים של שיפור שיעסוק בה, ייחודי ומקיףארצי 

   .ממשק החליבה ברפת החלב
  שלהם ידע את ה ירשהעהמעוניינים ל,  לרפתניםעדויהקורס מ

  . בתחוםחדשות  מיומנויות רכושול
  מועדי הקורסמועדי הקורס

  ;21.3.12, 14.3.12, 7.3.12, 29.2.12, 22.2.12: בתאריכים, רביעיהקורס יכלול חמישה מפגשים בימי 
  .16:00-09:00 :בין השעות

  .יתקיים סיור מקצועי - 14.3.12בתאריך  - הרביעיבמפגש 
  
  הקורסהקורסקום קום ממ

  .בית דגן, הקריה החקלאית,  משרד החקלאות ופיתוח הכפר,)מ"בניין שה (' בניין ג,סמינריםאולם ה
  

    עלות ההשתתפותעלות ההשתתפות

  . בלבד 550₪ומחירו למשתתף , י מועצת החלב"הקורס מסובסד ברובו ע
  !בלבד ₪ 500והמחיר עבורם יהיה ,  ייהנו מהנחה נוספת15.2.09 הנרשמים עד לתאריך

  .כיבוד קל וחומר מקצועי כתוב, ארוחות צהריים, המחיר כולל סיור מקצועי
 .שיינתנו על ידי מיטב המומחים בתחום, בקורס הרצאות מקצועיות

  
  **נושאי הקורסנושאי הקורס

 אנטומיה ופיזיולוגיה של העטין 
 ל מערכת החיסון ומנגנוני ההגנה ש

 העטין
 תחזוקה , מכון החליבה ומרכיביו

 מונעת ובדיקות שגרתיות
  הדרכים מהן מהי ו -דלקת עטין

 לצמצומה
 ן נאבחו, סוגים שונים של דלקות

 ודרכי ההתמודדות עמן
  מחלות בחלב המועברות מבעלי

 בני האדםלחיים 

  שימוש מושכל באנטיביוטיקה
 לטיפול בדלקות עטין

  חלב"איך להימנע מאירועים של 
 " חריג

  רופא ה, המגדלבין יחסי גומלין
 ה"אלמומטפל ה

 שגרת חליבה היגיינית 
 איך מייצרים חלב איכותי 
  סרט המחשה -טיפולים במרבץ 

יבשה  ודיון על שמירת סביבה
  ונוחה בשיטות ממשק שונות

  ...ועוד
  .ייתכנו שינויים בתכנית *

  

 

 מועצת החלב

 



  אופן ההרשמהאופן ההרשמה

  . יש למלא את הספח שלהלן ולשלוח אותו אל הכתובת המצוינת בו

  :יש לשלם באחת מהדרכים שלהלן את דמי ההשתתפות
 .66111חשבון : העברה בנקאית לחשבון משרד החקלאות בבנק הדואר .1

  .שם מלא ומספר טלפון נייד, נא לציין בספח ההפקדה את שם הקורס  
  .03-9485330 :באמצעות כרטיס אשראי דרך מוקד תשלומים .2
 . il.gov.moag.shaham.www: מ באינטרנט"בכרטיס אשראי באמצעות אתר שה .3
 .בספח המצוינת לכתובת במזומן המחאה משלוח .4

  

  ; מהמחיר30% ייגבו דמי ביטול של - הימים שלפני פתיחת הקורס 14במהלך 
  .100%ייגבו דמי ביטול בסך  -מיום פתיחת הקורס ואילך 

  

  

  : :  רכזי הקורס רכזי הקורסללאאפרטים נוספים ניתן לפנות פרטים נוספים ניתן לפנות לקבלת מידע ולקבלת מידע ו

  050-2851371: ה"מאל, ר שמוליק פרידמן"ד: מרכז מקצועי

 050-6241409: מ" שה, מדריך לגידול בקר,הילל מלכה: מרכז מקצועי

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .......................................................ספח הרשמה............................................................

  המחלקה לכספים , מ"שה: לכבוד

  50250דגן -בית, 28ד "ת
  

 ." לחלבבקרה עדרבממשק חליבה  "לקורסרשם יברצוני לה
  ):הקף(ביצעתי באופן הבא ) יותרמחק את המ( ₪ 550/  ₪ 500את התשלום בסך 

  66111חשבון : העברה בנקאית לחשבון משרד החקלאות בבנק הדואר .1

  03-9485330: באמצעות כרטיס אשראי דרך מוקד תשלומים .2

 il.gov.moag.shaham.www: מ באינטרנט"בכרטיס אשראי באמצעות אתר שה .3
 .בספח המצוינת לכתובת במזומן ההמחא משלוח .4

  _____________________________:   פקס_____________________________: שם

  _________________________:   טלפון נייד___________________________: טלפון

  _________________________: דואר אלקטרוני  ______________________:כתובת

 .ה להם/ת שקראתי את התנאים שלעיל ומסכים/אני מאשר

  ___________________________: מהי  חת____________________________:תאריך


