
 

           

 

 

 

 בורס ארצי מורחק     
   

 

 
הקורס מיועד לחקלאים, למגדלי צאן )כבשים ועיזים( ובקר, למפעילי מחלבות ביתיות, לעוסקים 

 מוצרי החלב.בתעשיית החלב ולמעוניינים להרחיב ולהעשיר את הידע הבסיסי שלהם בנושא ייצור 
שמירה על עיוני בנושאים הקשורים לתחום, כמו  ונרכוש ידע מוצרי חלב הכנתבייחודי זה נתנסה קורס ב

 ועוד. תפעול מקצועי ונכון של מחלבה קטנהייצור, הת היגיינה במהלך עבודהבטיחות וה
 

ים: תאריכמפגשים ב שמונה: מועדי הקורס*
18/1/23 ,25/1/23  ,1/2/23  ,8/2/23  ,15/2/23  ,
 . 21:00-15:00 בין השעות 8/3, 1/3/23,  22/2/23

ו ישלחי*ייתכן שינוי במועד פתיחת הקורס. לנרשמים בלבד 
 למועדי הקורס ולפתיחתו.עדכונים בנוגע 

 עלות הקורס
עלות הקורס  15.1.23לנרשמים עד לתאריך 

 ₪. 1,680למשתתף היא 
יהיו דמי ההשתתפות   16.1.23החל מתאריך

 ₪. 1,785 בקורס בגין רישום מאוחר:
החומרים הנדרשים וחלק מהמחיר כולל כיבוד קל 

 לתרגול המעשי.
 ערכה לתרגול מעשי. בעלות נוספת ניתן לרכוש במקום

 
תכנית מפורטת תחולק למשתתפים ביום פתיחת 

 הקורס.
 למשתתפים תוענק תעודת השתתפות בקורס מטעם שירות ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות.

 

נרשמים,  25-מספר המקומות מוגבל! בשל אופיו המיוחד של קורס זה, לא ניתן לשתף בו יותר מ
 .עדיפות תינתן לחקלאים מהמגזר הכפרי משתתפים. 20והמינימום הנדרש הוא 

 אופן ההרשמה
 להרשמה לחץ כאן! התשלום ייעשה אך ורק לאחר הרישום בקישור שלהלן

 לאחר הרישום יש לבצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי במחלקה לכספים בשה"מ, 
 karinab@moag.gov.il,  03-9485342 קארין שמסי בטלפון: אצל 

 נוהל ביטולים:
 דמי ביטול;  10% -ממועד ביצוע התשלום ועד שבוע מיום פתיחת הקורס יחויב הנרשם ב

 דמי ביטול;  20%במהלך השבוע האחרון שלפני פתיחת הקורס ייגבו 
 דמי ביטול. 100% -מיום פתיחת הקורס ואילך 

 לקבלת מידע ופרטים נוספים:
 050-6241593ריכוז מקצועי: סמיר קעדאן, נייד: 

 03-9485925; משרד: 054-4337705ארגוני: טל נירל, נייד: ריכוז 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 שירות ההדרכה והמקצוע

תחום צאן –אגף ענפי בע"ח   

 משרד החינוך והתרבות
 האגף לחינוך התיישבותי

זמר -בי"ס חקלאי ימה   

 ייצור מוצרי חלב
 2023מרץ -ינואר

אולם כלכלת הבית בבית הספר החקלאי ימה, 
 זמר )איזור השרון(

 

 נושאי הלימוד
משק החלב בישראל 
חוק החלב 
סוגי חלב, הרכב כימי ותכונות 
 החלב והגורמים הממשקיים המשפיעים עליוהרכב 
 מטרה, חשיבות, שיטות, חיטוי וניקוי -פסטור 
סוגי חיידקים 
דרישות משרד הבריאות להקמת מחלבה זעירה 
מחלות העלולות לעבור לאדם מהחלב וממוצריו 
מבנה מחלבה זעירה והציוד החיוני הנחוץ בה 
בקטריולוגיה בחלב והטכנולוגיה הקשורה בכך 
 בחלב, תהליכי ייצור ובדיקות איכותטיפול 
עובדות על החלב 
 יוגורט,  תיאורטי ומעשי )תוצרת ניגרת,  -ייצור מוצרי חלב

 גבינות רכות, חצי קשות, קשות ומובחלות(
 

https://survey.gov.il/he/gidolzayit_2023
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