
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 רות ההדרכה והמקצועיש

  מטעים תחום ,אגף פירות
 

 

 2020, תמרקורס גידול 
 

שיעסוק בהקניית ידע חדשני , לגידול בענף התמרקורס אנו מתכבדים להזמינך ל
 ועדכני בתחומים מגוונים הקשורים לענף התמר.

 15/3/20עד  20/1/20 ין התאריכיםביתקיים הקורס 
 .בקיבוץ עין גדימלון ב

 
בפיקוח ובהדברה של פגעים בתמר ולכל המעוניינים בגידול, הקורס מיועד לחקלאים, לעוסקים 

 להרחיב ולהעשיר את ידיעותיהם בתחום.
 

 ומועדיו הקורסמיקום 
יום , 3/2/20, 27/1/20, 20/1/20 בתאריכים: שנימפגשים בימי  3ויכלול  בקיבוץ עין גדיהקורס יתקיים 

 15/3/20 -ו 8/3/20ושני מפגשים בימי ראשון:   11/2/20שלישי 

 .16:00-08:30 שעות הקורס:
 

 עלות הקורס
 ₪. 1,500עלות הקורס למשתתף היא  6/1/20לנרשמים עד לתאריך 

 .₪ 1,600יהיו  השתתפות בקורס בגין רישום מאוחרהדמי  7/1/20תאריך החל מ

 

 גבל!מהרו להירשם, מספר המקומות מו

 משתתפים לפחות. 30פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של 

 

 נושאי הקורס
 ממשק גידול:

 ביולוגיה של התמר
 גידול תמרים בארץ ובעולם

 הקמת מטע, שתילה וטיפול בשנה הראשונה
 עד גדיד משתילהגידול תמר 

 דישון והשקיה
 מיכון וכלי גובה

 הגנת הצומח:
 מזיקים ומחלות בתמר

 ית, ביולוגית, משולבתשיטות הדברה: כימ
 הדברת עשבים

 * תכנית מפורטת תחולק למשתתפים ביום פתיחת הקורס.



 

 אופן ההרשמהאופן ההרשמה
או  לדוא"ל:  03-9485881לפקס הרישום לקורס ייעשה באמצעות משלוח הספח המצורף 

itt@moag.gov.ildor   להלןאך רק לאחר ביצוע התשלום באחת משתי הדרכים המצוינות.  

 .לרישום משלוח הספח ללא ציון אמצעי התשלום אינו מהווה אסמכתאשימו לב, 

  דרכי התשלוםדרכי התשלום
 .03-9485342, טל': אסתי אדוניהדורית טפרה / –באמצעות כרטיס אשראי בלבד למחלקה לכספים . 1

 יוסי יוסף,עם תיאום במשלוח המחאה במזומן בדואר רשום או כל אמצעי תשלום אחר . 2

 . 03-9485330טל':     

 חשוב! 

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

 

 נוהל ביטולים:

 ביטול;דמי  10%ועד שבוע מיום פתיחת הקורס ייגבו  רישוםממועד ביצוע התשלום/

 דמי ביטול; 20%במהלך השבוע האחרון שלפני פתיחת הקורס ייגבו 

 דמי ביטול. 100% -ומיום פתיחת הקורס ואילך 

 

  050-6241636: נייד -     חיים אורן :מקצועי מרכז

 03-9485614פקס , 03-9485925משרד: , 050-6241081:נייד - רהםאב כלימ  :רכזת הדרכה
 .michalav@moag.gov.ilדוא"ל: 

 
 

 
 

 -------------------------------------ספח הרשמה-------------------------------------
 שה"מ, המחלקה לכספים  לכבוד:

  5025001דגן -, בית28ת"ד 
  itt@moag.gov.ildor 8819485-03פקס 

 ".בתמר" גידול  לקורסרשם יברצוני לה
 ( ביצעתי באופן הבא )הקף(:הקף)₪  ₪1,600 /  1,500בסך את התשלום 

 .03-9485342אסתי אדוניה:  /טפרהדורית  –חלקה לכספים . באמצעות כרטיס אשראי למ1

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

  ____________________ פקס:    ________________________ שם: 

  ________________ טלפון נייד:    ______________________ טלפון: 

  _______________ דואר אלקטרוני:    ____________________ כתובת:

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

 _____________: מהיחת   __________ תאריך:

mailto:doritt@moag.gov.il
mailto:michalav@moag.gov.il
mailto:doritt@moag.gov.il

