לכבוד
___________ 

שלוםרב ,

ט'איירתשע"ה
28אפריל2015



יום השתלמות לבעלי היתר ללכידת נחשים
כבעל היתר ללכידת נחשים הנך נדרש לעבור יום השתלמות מקצועית.
יום זה מהווה תנאי לחידוש ההיתר ומטרתו להקנות ידע נוסף ולרענן מספר
נושאים לאור הזמן הרב שחלף מאז הוכשרת כלוכד נחשים.
אוכלוסיית היעד:
עובדיםברשויותהמקומיות בעליהיתרללכידתנחשים.
עובדיחברותהדברהבעליהיתרללכידתנחשיםהנותנותשירותיםלמגזרהציבורי
והפרטי.
אזרחיםפרטיים:בעליהיתרללכידתנחשים .

מסגרת ההשתלמות:
הנך מוזמן ליום השתלמות שייערך ביום ה' ,כ"ד בסיוון ,בתאריך,11.6.15 :
מקום ההשתלמות :מכללת קמפוס ,בני ברק (ראה מפת הכוון למקום).
ההשתלמות תתקיים בין השעות 8:30-17:00
במידה ותאריך זה אינו נוח לך  /במידה ואין ביכולתך להשתתף ביום בו שובצת ,ציין בטופס
ההרשמה את המועד המתאים לך מבין שלושת המועדים.
נבקש לציין שבקשה לשינוי השיבוץ כפי שנקבע עבורך ,אינו מתקבל באופן אוטומטי  ,יש לקבל
על כך אישור מהמפעם  ,וזאת כי לכל השתלמות נקבע מספר מקסימלי של משתתפים .




תנאי ההשתתפות בהשתלמות :



הצגתהעדררישוםפלילי- יש להצטייד באישור מטעם המשטרה ולהביא עימך ליום
ההשתלמות.
חובתנוכחותמלאהביוםההשתלמות.
חובתעמידהבהצלחהבמבחןהסיוםשליוםההשתלמות. 

תכנית ההשתלמות:
נושא

שעה
8:30-9:00

התכנסותוכיבודקל 

9:00-9:15

דבריפתיחה

09:15-10:00

חטיבתאכיפה

10:00-10:15

הפסקה

10:15-11:00
11:00-11:45

סקירהעלהפאונהשלהזוחליםבישראל(כולל
מיניםפולשים)
חטיבתמדע

11:45-12:30

הפסקתצהריים

12:30-13:15

אתיקהמקצועית-היבטיםיישומיי ם

13:15-14:00

סיפורושללוכד–סיפורהכשהבזמןלכידתצפע

14:00-14:45

ניהוללכידה(לקוח ,ציוד,אחריות,מחירים,זמינות ,
שיטותואמצעילכידה)
הפסקה

15:00-15:45

חזרהלמבחן

15:45-16:45

מבחן

14:45-15:00

עלות ₪ 245 :למשתתף
עלותכוללת:שכרלימוד,כיבודקלוארוחתצהריים.
מדיניות ביטולים:
ביטול השתתפות פחות מ 7-ימים לפני מועד יום העיון – יחויב ב50%-
מעלות יום העיון.
אי-הגעה ליום העיון ללא הודעה מוקדמת – תחויב בעלות מלאה של יום
העיון.


הרשמה ותשלום:
 ישלמלאאתהטופסהמצורףולהעבירואלינובפקסאובדוא"ל.
 ניתןלשלםבכרטיסאשראי,בהמחאהאובהעברהבנקאית.
 לאנוכללאפשרהשתתפותללאהסדרתהתשלוםעד ל 01-ליוני .2015
את ההמחאה יש לרשום לפקודת מועצה אזורית משגב ולשלוח אותה למפעם גליל מערבי ,מ.א.
משגב ,ד.נ .משגב ,מיקוד  20179או להביאה ביום פתיחת הקורס.


פקס:9904105-04

 מייללמענהעלשאלות: shir@misgav.org.il



טלפון9904100/106– 04(רכזתיוםהעיוןמטעםמפעםגלילמערבי –שיראיזנברג).





האמור מיועד לנשים וגברים כאחד.

בברכה ,







אלדד פלד,
מנהל אגף הפיקוח והאכיפה,
רשות הטבע והגנים הלאומיים

ד"ר חיה בנדק
מנהלת מפעם גליל מערבי,
זבולון ומורדות הכרמל

לכבוד
מזכירותמפעםגלילמערבימ.א.משגב
ד.נ.משגב20179
פקס:04-9904105
טלפוןלבירורים: 04-9904106
דוא"לshir@misgav.org.il
טופס הרשמה – יום עיון לוכדי נחשים תאריך 11.06.15
הריני מאשר/ת את השתתפותי ביום עיון ללוכדי נחשים  2015ומתחייב להסדיר את התשלום עבורו.
מעוניין להירשם לתאריך (הקף בעגול את התאריך הרצוי )12/7/15 , 18/6/15 , 11/6/15 :
מדיניות ביטולים:



ביטולהשתתפותפחותמ7-ימיםלפנימועדיוםהעיון–יחויבב50% -מעלותיוםהעיון .
אי-הגעהליוםהעיוןללאהודעהמוקדמת–תחויבבעלותמלאהשליום העיון.

פרטי הלומד:
שם פרטי

שם משפחה

ת.ז__/__/__/__/__/__/__/__/__ .(נאלהקפידעל9ספרות)
כתובת פרטית
טלפון בעבודה

טלפון נייד

כתובת מייל :@
מקום העבודה ( שם הרשות  /חברת הדברה  /פרטי):
תפקיד 
השכלה

ותק בתפקיד (מס'שנים/מס'חודשים)

אופן התשלום (סמן את אופן התשלום הרצוי):
 המחאהבסך₪ 245לפקודתמועצהאזוריתמשגב.
 תשלוםהרשותהמקומית.ישלצרףאישורהגזברבספחהמצורףלמטה.
 תשלוםבאמצעותכרטיסאשראי,₪ 245.מלאאתהפרטיםבספחהמצורףבעמודהבא.
ספח התחייבות לתשלום על-ידי הרשות:
הרשותהמקומית:_____________________תשתתףבעלותיוםעיוןללוכדינחשים 15

עבור(שםהמשתתף):__________________________________
בסכוםבגובה:₪ 245.ההשתתפותתועברישירותלמועצהאזוריתמשגב(עבורמפעםגליל
מערבי).
חתימתהגזברוחותמתהרשות__________________________________________ 
שימו לב :יש להסדיר את התשלום עד ל-ליום פתיחת יום הרענון

חתימתהמשתתף:_________________________

ספח תשלום בכרטיס אשראי בסך ₪ 245
התשלוםבאמצעותכרטיסאשראי,מלאאתהפרטיםהבאים):
סוגהכרטיס____________________
מס'הכרטיס


תוקףהכרטיס







/ 



 

/







/ 







3ספרותאחרונותבגבהכרטיס__________

מס'תשלומים:רגיל/3-18בקרדיט____________

ת.ז.שלבעלהכרטיס ____/__/__/__/__/__/__/__/






/ 








חתימתבעלהכרטיס_______________

מכללת קמפוס מיקום ודרכי גישה:

מלון ניר עציון מיקום ודרכי גישה:

מלוןנירעציוןממוקםבקיבוץנירעציון,עלהכרמל,כ18 -ק"מדרומיתלחיפהו70 -ק"מצפונית
לתלאביב.
מכבישהחוףמס',2פוניםבמחלףעתליתלכבישהמתחברלכבישהישןחיפה-תל-אביב,כבישמס'
.4בצומתהראשונהפוניםימינה,נוסעיםכק"מאחדופוניםבפנייההראשונהשמאלה,לכביש
העולהלמלון.
עובריםאתכפרהאומניםעיןהוד(כ2.5 -ק"מ).

מפת הגעה:


