האגף לבעלי חיים ,תחום בקר

קורס העשרה בנושא

ניהול רפת החלב

הנכם מוזמנים להשתתף בקורס העשרה בנושא ניהול רפת החלב.
הקורס מיועד לרפתנים המעוניינים לפתח ולשפר מיומנויות ניהול ,לרכוש כלים חדשים בתחום,
להעשיר את הידע ,לנהל את הרפת ביעילות המרבית ולשפר את הרווחים הכלכליים.

מיקום הקורס ומועדיו
הקורס יתקיים במשרד החקלאות ,מחוז העמקים  -מול הכניסה לקיבוץ תל יוסף ,ויכלול  8מפגשים
בימי רביעי ,בתאריכים 23/2/22 ,16/2/22 ,9/2/22 ,2/2/22 ,26/1/22 ,19/1/22 ,12/1/22 :ו-
 ;2/3/22בין השעות.15:30-09:00 :

נושאי הקורס










מבנה הענף בישראל ומוסדותיו
כדאיות הייצור של ליטר חלב שולי
תחשיב וניתוח הוצאות הייצור
אפיון כלים וקביעת פרמטרים להכשרת
מנהלים ברפת
קבלת החלטות
מודעות ,בטיחות ומה שביניהן
מבוא להתנהגות בעלי חיים
תזרים מזומנים
סיכומים כלכליים מקצועיים ברפתות











תוכנית ייצור והרכיב הכלכלי בתכנת נ.ע.ה
שימוש בתכנת נ.ע.ה ככלי ניהולי
ניתוח דוחות כספיים (מאזן ,דוח רווח והפסד)
דיני עבודה
משאבי אנוש
סיכוני סייבר והמשכיות עסקית
בטיחות ביולוגית
שיח מגדלים בנושא 'העברת השרביט' ברפת
אסטרטגיות ניהוליות-כלכליות ברפת

בקורס ירצו מיטב המומחים בתחום ,כולל 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.

מספר המקומות מוגבל ל 30-משתתפים .אנא ,הקדימו הרשמתכם!

חשוב!
בהתאם למגבלות הקורונה ולהנחיות משרד הבריאות ומשרד החקלאות ,ההשתתפות בקורס תותנה
בהצגת תו ירוק ,תעודת מחלים או תוצאת בדיקה שלילית עד  72שעות.

עלות הקורס
לנרשמים עד לתאריך  2/1/22עלות הקורס למשתתף היא .₪ 1,200
החל מתאריך  3/1/22יהיו דמי ההשתתפות בקורס בגין רישום מאוחר.₪ 1,300 :
לנרשמים בלבד תישלח הודעה במקרה של ביטול.

אופן הרישום

חשוב :התשלום ייעשה אך ורק לאחר רישום בקישור המצורף.
הרישום לקורס יבוצע באמצעות מילוי הפרטים בטופס המקוון :לרישום לחצו כאן.
בסיום התהליך יש לשלם באמצעות כרטיס אשראי במחלקה לכספים בשה"מ,
אצל אסתי אדוניה ,טל'estiad@moag.gov.il ;03-9485342 :
דמי ביטול:
ממועד ביצוע התשלום או הרישום ועד שבוע מיום פתיחת הקורס  -ייגבו  10%דמי הביטול;
במהלך השבוע האחרון שלפני פתיחת הקורס ייגבו  20%דמי ביטול;
מיום פתיחת הקורס ואילך  100% -דמי ביטול.
לקבלת מידע ופרטים נוספים:
מרכז מקצועי :דוד בירן ,טל'050-8272703 :
ריכוז ארגוני :מיכל אברהם ,טל'050-6241081 :

