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  ז"תשע, 2017
 'ה מחזור

קורס זה מיועד לבני דור ההמשך בהתיישבות החקלאית ולמתיישבים חדשים 
 בתחום החקלאות  אופקים להרחיבו השואפים לרכוש ידעוכן לכל אלו 

 בניהול חקלאות מעשית, מודרנית ומתקדמת. את עתידם בנותלו
  

 סוף יוני, עד חודשים 6 הקורס משך ,2017 ינוארחודש ב החיפתה :הקורס מועד
 ני.בימי ש אחת לשבוע ימי לימוד; 30 :מתכונת הקורס

 .16:00-08:30בין השעות  ,ובמספר שבועות במשך הקורס ביום נוסף בשבוע
 לחוף הכנרת" אחוזת אוהלו" מלון :מקום הקורס

 .ארוחות צהרייםכיבוד קל ו ,המחיר כולל ;₪ 5,000 :העלות למשתתף

 נושאי הקורס

  ראשון טרימסטר
מיקרוביולוגיה; יסודות דישון מבוא למבוא למדעי הצמח; מבוא לכימיה; מבוא למדעי הקרקע; 

מבוא לאנטומולוגיה ; והשקיה; פיזיולוגיה של הצמח; גנטיקה; מבוא לחקלאות אורגנית
 .להדברה משולבת; הכרת עשבים רעים; הכרת חולייתנים חקלאית; מבוא לפיטופתולוגיה; מבוא

 שניטרימסטר 

סקירת גידולי ירקות בשטח פתוח וגידולים חסויים, גידולי שדה,  :הכרת גידולים חקלאיים
פונדקאים; טוקסיקולוגיה של -מטעים וכרמים, פרדסים וגידול פרחים וצמחי נוי; הכרת פגעים רב

 תכשירי הדברה; שימוש בטכנולוגיות ידידותיות לאדם ולסביבה.

 שלישיטרימסטר 
ת עסקית; ודאות; בדיקות כדאיות; תכני-קבלת החלטות בתנאי אי -ניהול ויזמות בחקלאות 

הנעת עובדים; קריאת דוחות כספיים; עיצוב מדיניות עסקית; מיתוג בחקלאות; ניהול משא 
 ים הקשורים בחקלאות.ינושאים כלל ;ומתן; חישובי הון

 

 



 

 

שירות ההדרכה והמקצוע מהמחקר וממיטב המרצים בתחומי החקלאות השונים מן האקדמיה, 
 .המשתתפים קהללהלימוד ת חומר עבריהיו אמונים על המשרד החקלאות ב)שה"מ(  

 תכנית מפורטת תחולק למשתתפים במועד פתיחת הקורס.
 נוכחות חובה בכל ימי הלימוד.נדרשת 

 תעודת גמר תוענק למסיימי הקורס שיעמדו בכל המשימות והדרישות.

 :נוסף ולמידע לפרטים

 @gov.ilmoag.yaelb, 4426241-050: נייד , טל'מירי פלח :מנהלת הקורס
 yaelb@moag.gov.il, 6816100-04יעל בן דיין טל'                           

 shgros@shaham.moag.gov.il ,6241487-050': טל, גרוס שמוליק"ר ד ,סגן מנהל שה"מ
 

 אופן ההרשמה

  .(יוסף יוסי) 03-9485330בטלפון:  מהרשהה
  יש למלא את הספח שלהלן ולשלוח אותו אל הכתובת המצוינת בו.כמו כן, 

 ישולמו באחת מהדרכים: ההשתתפותדמי 
 .03-9485330תשלומים: הבאמצעות כרטיס אשראי דרך מוקד  .1
 לכתובת המצוינת בספח. רשום דוארבמשלוח המחאה  .2

 

 ; דמי ביטול 10%בעלות של  ךהיה כרויתשלום הלאחר ביצוע  השתתפותה ביטול
 ; דמי ביטול 20% הקורס ייגבובשבוע האחרון שלפני פתיחת 

 דמי ביטול. 100% - קורס ואילךפתיחת היום ומ

 !הרשמתכם הקדימו, אנא. מוגבל המקומות מספר

 קיום הקורס מותנה במספר מינימלי של משתתפים.

 ------------------------------------------ הרשמה פחס --------------------------------------
 

 5025001, מיקוד: דגן-, בית28ת"ד  ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,המחלקה לכספים : לכבוד
 ;03-9485881 :פקס              

 2017 - הצומח בענפי" לחקלאות עתידים" לקורס להירשם ברצוני
 

 ביצעתי באופן הבא )הקף(: ₪  5,000את התשלום בסך 
 .(יוסי יוסף) 03-9485330תשלומים: הבאמצעות כרטיס אשראי דרך מוקד  .1

 לכתובת שבספח. בדואר רשוםמשלוח המחאה  .2
 

 י האישיים:ילהלן פרט 

 . ......................  שם פרטי: ....................................שם משפחה: .................................... 

 ............................................................................................................: כתובת מגורים 

 .... ............  טלפון נייד: ..................................................טלפון: ................................... 

 ....................פקס: ............. ...............................................דואר אלקטרוני: ................ 

 ........................................: ............................. תפקיד...................: מקום עבודה נוכחי 

 אני מאשר/ת שקראתי את התנאים שלעיל ומסכים/ה להם. 

 ......................................: ......................................  חתימה. תאריך: 

mailto:yaelb@moag.gov.il
mailto:batsheva@moag.gov.il
mailto:shgros@shaham.moag.gov.il

