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 , הצומח-לגידול הדרים והגנתארצי ורס קהשתתף בהנכם מוזמנים ל
  2016 יולי-מאישיתקיים בחודשים 

 שרד החקלאות בבית דגןובמ במועדון החבר בקיבוץ ניצנים
  .למרכזי פרדס ולמנהלי עבודה ,םפרדסנים בעלי ידע קודהקורס מיועד ל

 

  הלימוד בקורסהלימוד בקורס  יינושאנושא
 מאפיינים וסוגי קרקעות, טיוב קרקעות, בדיקות קרקע, תכנון מטע,  – קרקע ומים

השפעת סוג צמחי כיסוי בפרדס, סקר קרקעות, מדדים לבחירת קרקע לפרדס, 
 הקרקע. המים על תכונות

 בקרת השקיה, טיפול במערכות השקיה,  ,םהסוגי מים ומאפייני - השקיה ודישון
 ., מקדמי השקייהסוגי דשנים ומשמעותם , בדיקות עלים,  המלחה ומניעת נזקיה,

 שיטות לפיתוח זנים חדשים, זנים חדשים בארץ ובעולם, מאפיינים  - זנים וכנות
 ילים.חומר ריבוי ואיכות שת ,ותכונות של כנות

 גודל ועל אור חומרי הצמיחה והשפעתם על היבול ית - חומרי צמיחה וגיזום ירוק
 הגדלת הפרי.לגיזום ירוק ככלי לוויסות היבול ו ,הפרי

 ואופן  ןאורית ,יתיות בפרדסיופטר תליויבקטרמחלות וירליות,  - מחלות
 עמן. התמודדותה

 אקריות וזבובים בפרדס  מזיקים עיקריים: כנימות,מבוא לאנטמולוגיה,  – מזיקים
 נזקי יונקים, זוחלים וחלזונות. ,אויבים טבעיים ,ואופן הדברתם

 סוגי מרססים, מכשירי גיזום ועיבוד בפרדס. 
 קבוצות  -הדברה החומרי  ,סוגי עשבים וממשק הדברתם - עשבים רעים והדברתם

 ומנגנוני פעולה.
 פגעים עיקריים , פריהאיכות  ה עלשיטות אחסון ושמיר - טיפול בפרי לאחר קטיף

 שימוש בטכנולוגיות חדשות לטיפול בפרי לפני אחסון. ,אחסוןהבזמן 
 תכנון פיננסי של הקמת פרדס, בחינת כדאיות כלכלית,  - שווקים וניהול כלכלי

 סקירת השוק המקומי ושוקי היצוא.

 הקורס יכלול מעבדה ומס' סיורים במכוניות פרטיות 

 ביום פתיחת הקורס. תכנית מפורטת תחולק למשתתפים
 
 

 

 

 

 



    וומועדימועדיוו  הקורסהקורסמיקום מיקום 
ושני מפגשים בימי שני, בימי שלישי מפגשים  8מתוכם מפגשים  10לל וכהקורס 

, 28/6/16, 21/6/16, 14/6/16)יום ב'(,  6/6/16, 31/5/16, 24/5/16, 17/5/16בתאריכים:
 .19/7/16-ו 12/7/16)יום ב'(,  4/7/16

, ץ ניצניםוביבמועדון החבר בקמפגשים יתקיימו  תשעה. 16:00-08:00בין השעות 
 .( 19/7/16במשרד החקלאות בבית דגן ) )האחרון( יתקיים אחד ומפגש

 

 
 הקורסמחיר 

 2/5/16המקדימים להירשם עד לתאריך ₪.  2,100עלות הקורס היא 
 ₪. 2,000יזכו להנחה, והמחיר עבורם יהיה 

 צהריים.המחיר כולל שתייה חמה, כיבוד קל וארוחת 
 איש. 40-נרשמים, אך לא יותר מ 30* פתיחת הקורס מותנית בהשתתפות של 

 * לנרשמים בלבד תישלח הודעה במקרה של ביטול הקורס.
 * למסיימי הקורס תוענק תעודת השתתפות מטעם משרד החקלאות.

 
 אופן ההרשמה

 . 03-9485330': בטל להירשם מראש יש התשלום ביצוע לפני
 !המשלם השתתפות את מבטיח אינו - ה מוקדמתהרשמ ללא תשלום

 אותו ולשלוח שלהלן הספח את למלא מתבקשים לקורס להירשם המעוניינים
 :באחת מהדרכים ישולמו ההשתתפות דמי. בו המצוינת לכתובת

 )יוסי יוסף( 03-9485330 :התשלומים, טל' מוקד דרך אשראי כרטיס באמצעות .1
 בספח המצוינת לכתובת במזומן המחאה משלוח .2

דמי  10%ביטול השתתפות לאחר ביצוע התשלום תהיה כרוכה בעלות של 
 דמי ביטול;  20%ביטול; בשבוע האחרון שלפני פתיחת הקורס ייגבו 

 דמי ביטול. 100% -ומיום פתיחת הקורס ואילך 

 050-6352927מדריכת הדרים, שה"מ; טל':  עינת גרזון, :מקצועי ריכוז
 050-6241315; טל': , שה"מהצומח הגנתמדריך אופיר אטינגר,  

 050-6241081רכזת הדרכה, שה"מ; טל':  מיכל אברהם, :ארגוני יכוזר

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

 03-9485614, פקס 5025001דגן -, בית28ת"ד 
 .לגידול הדרים והגנת הצומח לקורסרשם יברצוני לה

 ש"ח )הקף( ביצעתי באופן הבא )סמן(: 2,000/  2,100את התשלום בסך 
 .03-9485330באמצעות כרטיס אשראי דרך מוקד תשלומים:  .1
 בספח. המצוינת לכתובת במזומן המחאה משלוח .2

  _____________________ פקס:    ________________________ שם: 

  _________________ טלפון נייד:    ______________________ טלפון: 

  ________________ לקטרוני: דואר א   ____________________ כתובת:

  ______________________ : מהיחת   ____________________ תאריך:
  אני מאשר/ת שקראתי את התנאים שלעיל ומסכים/ה להם.


