משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע
האגף לבעלי חיים ,תחום בקר

הזמנה לקורס תברואה וטיפול בזבל ברפת
החלב
הנכם מוזמנים להשתתף בקורס שנפתח לראשונה בנושא תברואה וטיפול בזבל ושפכים מהרפת.
הקורס מיועד לרפתנים המעוניינים לפתח ולשפר התברואה ופתרונות סביבתיים ,לרכוש
כלים חדשים לקיימות ברפת להעשיר את הידע בתחום
מועדי הקורס
הקורס כולל  6מפגשים וסיור בימי רביעי ,בתאריכים,12/6/19 ,5/6/19 ,29/5/19 ,22/5/19:
( 26/6/19 ,19/6/19סיור) ו ;3/7/19-בין השעות.15:00-09:00 :

מקום הקורס
אולם הסמינרים ,הקריה החקלאית ,בית דגן.
נושאי הקורס
 טיפול בזבל ובשפכים
 השפעת הזבל והשפכים מהרפת על








הסביבה
הזבל בראי הציבור  -מפגעי ריח
וזבובים
היבטים סטטוטוריים של טיפול בזבל
תקנות ישנות וחדשות רגולציה ואכיפה
סביבת הרפת כ"ארמון" למעבירי
מחלות מעופפים וגורמי מחלות
לפטוספירה ומכרסמים ברפת
התנהלות בבטיחות ביולוגית כמניעה
נגיעות באקטו-פרזיטים
הפקת תועלת/מיחזור זבל ושפכי רפת










תברואה ואנשים בסביבת הרפת
תברואה וטרינרית
הדברה משולבת מדייקת של
מכרסמים ומעופפים ברפת
עקרונות ריסוס וטוקסולוגיה
ה"סוד" לאריכות ימים ליבחושים
ויתושים והפתרון להדברה ברפת
הכבדה מאמוניה וטפילים בסביבה-
עקות והשפעתן על היצרנות
יונקיה בטוחה ומכון חליבה מזמין –
היגיינה ,בטיחות ביולוגית וניקיון
ממשק נכון לרפת ולסביבה

מרצי הקורס הם ממיטב המומחים בתחום ,וכוללים את עובדי משרד החקלאות ויועצים חיצוניים.
* תכנית מפורטת תחולק למשתתפים במועד פתיחת הקורס.
* למשתתפים תוענק תעודת השתתפות מטעם שירות ההדרכה והמקצוע ,משרד החקלאות.
פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של  20משתתפים לפחות.

עלות הקורס
לנרשמים עד לתאריך  6/5/19עלות הקורס למשתתף היא .₪ 1,150
החל מתאריך  7/5/19יהיו דמי ההשתתפות בקורס בגין רישום מאוחר.₪ 1,250 :

אופן ההרשמה
הרישום לקורס יתאפשר רק לאחר תשלום באחת משתי הדרכים המופיעות להלן ומשלוח הספח המצורף לפקס:
.03-9485881
דרכי התשלום:
 .1באמצעות כרטיס אשראי בלבד למחלקה לכספים  -אסתי אדוניה ,טל'.03-9485342 :
 .2משלוח המחא ה במזומן בדואר רשום או בכל אמצעי תשלום אחר בתיאום עם יוסי יוסף ,טל'.03-9485330 :
חשוב!
למשלמים בהמחאה  -הסכום לתשלום ייקבע על פי תאריך משלוח ההמחאה בדואר הרשום.
למשלמים בהתחייבות  -ייקבע הסכום לתשלום על פי תאריך קבלת ההתחייבות במשרדנו.
שימו לב ,משלוח הספח ללא ציון אמצעי התשלום אינו מהווה אישור לרישום.
נוהל ביטולים:
ממועד ביצוע התשלום ועד שבוע מיום פתיחת הקורס ייגבו  10%דמי ביטול;
במהלך השבוע האחרון שלפני פתיחת הקורס ייגבו  20%דמי ביטול;
ומיום פתיחת הקורס ואילך  100% -דמי ביטול.

לקבלת מידע ופרטים נוספים:
ריכוז מקצועי :הלל מלכה ,נייד050-6241409 :
דר' טל שקולניק050-4448525 :
דר' עדי בכר ,נייד050-6244374 :
יאיר גולדין ,נייד050-4269179 :
ריכוז ארגוני :מיכל אברהם ,נייד ,050-6241081 :משרד03-9485925 :

--------------------------------ספח הרשמה ------------------------------------לכבוד :שה"מ ,המחלקה לכספים
ת"ד  ,28בית-דגן  ,5025001פקס 03-9485881

ברצוני להירשם לקורס בנושא טיפול בזבל ושפכים מהרפת.
את התשלום בסך ( ₪ 1,150/1,250מחק את המיותר) ביצעתי באופן הבא (הקף):
 .1באמצעות כרטיס אשראי למחלקה לכספים – אסתי אדוניה.03-9485342 :
 .2משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או כל אמצעי תשלום אחר ,בתיאום עם יוסי יוסף ,טל'.03-9485330 :

שם ___________________________ :פקס_______________________ :
טלפון _________________________ :טלפון נייד___________________ :
כתובת _______________________ :דואר אלקטרוני__________________ :
אני מאשר/ת שקראתי את התנאים שלעיל ומסכים/ה להם.
תאריך _______________________ :חתימה________________________ :

