מספר שאלון

מספר פקסים לתשובות  03-9485668 03-9485879טלפונים לבירורים 050-6241416 ,03 – 9485350
כתובת דאר – מחלקה לכלכלת ייצור שה"מ הקריה החקלאית בית דגן ת.ד 28 .מיקוד 50250

סקר מודרכים על ידי מדריכי שה"מ ספטמבר 2008
)שה"מ = שירות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות(
שם החקלאי _____________ יישוב ____________ מחוז _______________
עוסק בחקלאות משנת __________

ענפים עיקריים במשקך )הקף בעיגול( מטעים הדרים ירקות פרחים רפת

צאן )חלב/בשר( בקר לבשר עופות דגי מאכל דגי נוי ענף אחר___________ :
טלפון )נייד בעדיפות( ___________ פקס__________ כתובת דואר אלקטרוני _________________

הנחיות
א .כל השאלות ביחס למדריכים מתייחסות במידה שווה גם למדריכות
ב .היכן שיש יותר מאפשרות אחת לדוגמא כן/לא ואם לא כתוב אחרת אנא הקף בעיגול את בחירתך.
ג .לגבי השאלות שבטבלה )סעיף  (2בבקשה הקפד על תשובה מלאה בכל סעיף.
ד .טור הענפים מתייחס לענפים חקלאיים ,טור המקצועות מתייחס למקצועות ההדרכה.

שאלון
 .1הדרכה משה"מ  -האם מקבל הדרכה ממדריכי שה"מ )כן

לא ( אם לא עבור לשאלה  3בדף 2

 .2הבהרה  -השאלות בסעיף זה )סעיף  (2מתייחסות רק למדריכי שה"מ ו/או לשה"מ כיחידה מקצועית
בבקשה סמן  Xבטור המתאים והוסף פירוט היכן שמתבקש ,ביחס לסוג המדריך הכוונה להתמחותו המקצועית.

כן

לא

טור ענפים
אם כן באיזה ענפים

טור מקצועות
אם כן ,באילו מקצועות
)לדוגמה ,מטעים ,הגנת
הצומח וכו(...

האם קיבלת גם בעבר הדרכה משה"מ
האם מדריך/ים מבקר/ים במשקך
האם מקבל מידע מקצועי בטלפון מהמדריכים
האם מקבל ידע מקצועי באמצעות דפונים מקצועיים
האם נעזר בחוברות מקצועיות שכתבו המדריכים
האם מקבל מידע מקצועי באמצאות דואר אלקטרוני
האם יש לך קשר קבוע )כלשהו( עם מדריכי שה"מ
האם משתתף בכנסים והשתלמויות מטעם שה"מ
האם נערכים ניסיונות ותצפיות במשקך
האם מרוצה מרמת הידע המקצועי
האם מרוצה מזמינות המדריכים
האם מרוצה מאדיבות המדריכים

המשך בדף 2

דף 2
מספר שאלון _________________

 .3האם מעוניין לקבל הדרכה ממדריכי שה"מ ) כן

לא ( אם כן באיזה ענפים ________________

_________________________________________________________________________

 .4אם לא ,נודה אם תואיל להסביר את הסיבות _______________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

הדרכה לא משה"מ
 .5הדרכה לא משה"מ ) (1האם מקבל הדרכה מקצועית לא משה"מ ) כן
האם קיבלת בעבר ) כן

לא (

לא (

הערות __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 .6הדרכה לא משה"מ ) (2אנא ציין את סוג ההדרכה שאתה מקבל :מדריך פרטי ,נציג חברה ,ספרות מקצועית,
אחר ,באילו ענפים  -מטעים ,הדרים ,ירקות ,פרחים ,בע"ח ) פרט – למשל רפת ,צאן וכו...

(

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

כללי
הערות והצעות – נא הערותיך והצעותיך לגבי מערכת ההדרכה של שה"מ )אפשר לרשום גם מצידו השני של
העמוד( ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

