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 .ZOOMהנכם מוזמנים לקורס הגנת הצומח במטעים שיתקיים ב

 

 פגעים. מעוניינים לקבל הכשרה בניטור ופיקוחלהקורס מיועד למגדלי מטעים נשירים ו

  .12:00 – 8:30הקורס מתקיים אחת לשבוע בימי א' בשבוע בין השעות 

       למשתתף.₪   450מחיר הקורס  

 

 : נושאי הלימוד

 מבוא לאנטומולוגיה  

 תפקיד הפקח  

 כנימות עלה ופסילות  

  עשים, אקריות, תריפסים 

 זבובים ומזיקי הסגר 

  נמטודות 

 מבוא למחלות צמחים 

  בקרקעמחלות המועברות 

 יונקים ציפורים וחלזונות 

 מבוא להדברה המשולבת 

 אמצעי הדברה ידידותיים 

  ,הכרת עשבים רעים 

 מנגנוני פעולה של קוטלי עשבים 

 מערכת קבלת החלטות 

 הבטיחות בעבוד 

 מזיקי שלד 
 

 

 למשתלמים שהשתתפו בכל המפגשים תוענק תעודת השתתפות בקורס מטעם
 .החקלאותמשרד , שירות ההדרכה והמקצוע



 

 

 .'זום'ב ערכו באופן מקווןייש מפגשים  12  הקורס כולל :מועדי הקורס

 17.1.21 ,24.1.21 ,31.1.21 ,7.2.21 ,14.2.21 ,21.2.21 ,28.2.21 ,7.3.21 ,14.3.21 ,21.3.21 ,
4.4.21 ,11.4.21 

 
 

  .מחשב ולא בטלפון הסלולריאמצעות חובה להתחבר לזום ב
 

 .משתתפים לפחות 20פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של 
 .לנרשמים בלבד תישלח הודעה במקרה של ביטול הקורס

 

 :לאחר משלוח הספח בלבד - הרישום והתשלום אופן
 .הרישום לקורס ייעשה באמצעות מילוי הספח שלהלן ושליחתו למען הרשום בו

                   אסתי אדוניה אצל   ,מ"לאחר משלוח הספח יש לשלם באמצעות כרטיס אשראי במחלקה לכספים בשה

 estiad@moag.gov.il; 03-9485342 :   טל

 
שעות ממועד  24החזר כספי יינתן על ביטול השתתפות שייעשה עד : נוהל ביטול ההשתתפות

 . estiad@moag.gov.il:לאסתיבלבד   ל"הפתיחה בהודעת דוא
 

 : לקבלת מידע ופרטים נוספים
 050-7751116: נייד' טל, מ"שה, תמקצועי תרכז כרמית סופר ארד

 ;04-6816100: משרד; 050-6241442: נייד' טל ,מ"שה, רכזת הדרכה ,מירי פלח

 

 
 
 
 
 

 

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

 5025001בית דגן , 28ד "ת             
 estiad@moag.gov.il: ל"דוא ;03-9485881 :פקס             

 '.זום'בשיתקיים  "הגנת הצומח במטעים"מקוון ברצוני להירשם לקורס 
 .03-9485342: 'טל, אבצע באמצעות כרטיס אשראי אצל אסתי אדוניה₪  525את התשלום בסך

 

  _______________________________: פקס   ____________________________ : שם

  __________________________ : טלפון נייד   __________________________ : טלפון

  __________________________: אלקטרונידואר    _______________________ :כתובת

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

       ________________________ : חתימה   _______________________ :תאריך
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	------------------------------------------------ספח הרשמה-------------------------------------------
	ברצוני להירשם לקורס מקוון "הגנת הצומח במטעים" שיתקיים ב'זום'.


