
 

 
 
 
 

  הזמנה לקורס העשרה  
 

משרד החקלאות וחברת "שיאון" מתכבדים להזמינכם לקורס  -שירות ההדרכה והמקצוע )שה"מ( 
ולעוסקים בענף הבקר לחלב, המעוניינים להרחיב  במחוז העמקים, המיועד לרפתנים ותיקים וחדשים

 הפוריות וההזרעה המלאכותית. בתחום הטיפוח,ולהעשיר את ידיעותיהם 
 בקורס ישולבו לימודים תיאורטיים ותרגולים מעשיים.

 מועדי הקורס  
בין השעות מפגשים בימי שני )פרט למועד אחד שייוחד לסיור מקצועי ויתקיים ביום רביעי(  6הקורס כולל 

 .3.4.23, 27.3.23, 13.3.23)סיור(,   8.3.23, 6.3.23, 27.2.23, במועדים: 15:00-08:30
 תל יוסף. -אולם ההרצאות של משרד החקלאות במחוז העמקים  מקום הקורס:

 נושאי הקורס   
 אנטומיה תפקודית של מערכות המין 

 מחזור הייחום של הפרה 
 תוכנית הטיפוח הישראלית

 לוח הפרים 
 תזמון אירועים בדרך להפריה מוצלחת

 מדדים וערכים -ממשק רבייה 
 שיפוט גופני ככלי טיפוח

 גנטיקה של תכונות כמותיות בבקר לחלב

 השפעות אקלימיות על הפוריות וממשק צינון
 השפעת דלקות עטין על רבייה ופוריות

 דוחות פוריות בתוכנת נ.ע.ה
 הקשר בין הזנה לפוריות

 טיפוח מעשי באמצעות תוכנת נ.ט.ע
 פוריותעדכון מחקרים בנושאי 

 טכניקות בהזרעה מלאכותית
 מעבדה בנושא מערכת המין הנקבית

 .תוכנית מפורטת תישלח לנרשמים בלבד בסמוך למועד תחילת הקורס
 למשתתפי הקורס שיעמדו בדרישות, תוענק תעודת השתתפות מטעם שירות ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות.

 משתתפים לפחות. 20בהרשמה של פתיחת הקורס מותנית 
 משתתפים. אנא, הקדימו הרשמתכם! 25-מספר המקומות מוגבל ל

 
 עלות הקורס

 ש"ח.  1,035עלות הקורס למשתתף היא   15.2.23לנרשמים עד לתאריך 
 ₪.  1,140יהיו דמי ההשתתפות בקורס בגין רישום מאוחר  16.2.23 החל מתאריך

 המחיר כולל ארוחת צהריים וכיבוד קל. 
 

 הרישום והתשלום אופן
 לחץ כאן! הרישום לקורס ייעשה באמצעות מילוי הפרטים בקישור המצורף: 

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

 נוהל ביטולים:
 דמי הביטול; 10%ייגבו  -ממועד ביצוע התשלום או הרישום ועד שבוע מיום פתיחת הקורס 

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

 לקבלת מידע ופרטים נוספים: 
 050-8272703; דוד בירן, נייד: 052-8667292עירא פלך, נייד:   :ריכוז מקצועי

 03-9485925 ,054-4337705טל נירל, טל':  :ריכוז ארגוני

פוריות בעדר הבקר לחלב 
2023 מרץ- פברואר  

 

בקרבעלי חיים, תחום אגף       
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