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 7201מתקדם  קורס ניהול חקלאי

 
לקחת חלק  ותחקלאב חקלאים מהמשק השיתופי והמשפחתי מכלל הענפיםמרכז חקלאי העמק מזמין 

 .21-, מקצועי ומותאם לאתגרי הניהול החקלאי במאה הבקורס ייחודי

  והמיקום מתכונת הלימוד ,נושאי הלימוד

  9:00-14:30, 'ה בימי, 2017 אפריל  – פברוארב ,באולם במפעלי העמקהקורס יתקיים 

 7  ,(וכיבוד קל , שתייה חמה וקרהארוחת צהריםכולל ) שעות לימוד אקדמיות בכל מפגש 6מפגשים 

  שעות לימוד 42סה"כ: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נושא המפגש לו"ז מועד -מפגש 

  1מפגש מס' 
 'היום  – 23/2

כלכלה חקלאית 
 והתארגנויות.

 התכנסות והרשמה 08:30  – 09:00

09:00 –  10:00 
מרכז חקלאי  - איתם בירגר, משה בן שחר :והכרות הפתיחשיחת 
 העמק

10:15 –  11:45 
12:30 – 14:30 

 כלכלה חקלאית – , הפקולטה לחקלאות רחובות.פרופ' אייל קמחי
 חקלאיםהתארגנויות  – , משרד החקלאותרוני הרשקוביץ

 , מעו"ףשקד גולדמן

 2מפגש מס' 
 'דיום   - 27/1

 היבטים פיננסים

09:00 –  10:30 
10:45 –  12:15 
13:00 –  14:30 

 

 , אוניברסיטת חיפהרו"ח עוזי מסינגר: היבטים פיננסי

 3מפגש מס' 
 'היום   - 9/3

סדנת קבלת 
 החלטות

09:00 –  10:30 
10:45 –  12:15 
13:00 –  14:30  

 , המרכז האקדמי רופין.פרופ' יוסי יסעור: קבלת החלטות  

  4מפגש מס' 
 'היום  – 16/3

 היבטים משפטים

09:00 –  10:30 
10:45 –  12:15  
13:00 –  14:30 

  .חוזים והסכמים – ד גיורא מיכאליעו"
 .דיני עבודה – עו"ד גל עינב

  5מפגש מס' 
 'היום  –23/3

ביטוח וניהול 
 סיכונים.

09:00 –  10:30 
10:45 –  12:15 
13:00 –  14:30  

 ביטוח וניהול סיכונים.

  6מפגש מס' 
 יום ה' – 30/3

 סיור
 

09:00 –  10:00 
10:45 –  12:15  
13:00 –  14:30 

 .איתן אביבי –עין חרוד איחוד 
 עוזי דובליןן וסיור במשק פנחס ארבל + ניב שולמ –רמת צבי 

  .צביקה כהן, סמנכ"ל בכיר משרד החקלאות  - מנהלת ההשקעות

  7מפגש מס' 
 'היום  – 6/4

 ניהול משא ומתן
 וסיכום

 

09:00 –  10:30 
10:45 –  12:15 

 עו"ד מיכאל צור: ניהול משא ומתן

  שיחת סיכום וחלוקת תעודות 14:00 – 13:00

mailto:eitam@mhk.co.il
mailto:eitam@mhk.co.il


 מרכז  חקלאי העמק
 

 

 04-6544759טל':     
 073-2441504פקס:   

 מגדל העמק, 73ת.ד 
eitam@mhk.co.il 

www.vfc.co.il 

  
 

 – שכר לימוד
 

 הערות *חד יומי *מפגשים 7 –קורס מלא 

2,000 ₪ 300 ₪  

המגדלים ובמועצות למשקים החברים בוועדות  ₪ 250 ₪ 1,500
 האזוריות של מרכז חקלאי העמק

 לא כולל מע"מ 

 
 :הנרשמים לקורס יסדירו את תשלום שכר הלימוד לפני מועד פתיחת הקורס

 , מרכז חקלאי העמקעפרה גוטליב אצל
 ofra@mhk.co.il דוא"ל: , או ב6544759-04 :בטלפון

 
 

 2/201716/ –ההרשמה תסתיים ב 

 המוזכרים לעיל. משתתפים ועל פי הנהלים 20 -פתיחת הקורס מותנית ב

מרכז חקלאי העמק שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בתוכנית הקורס על פי שיקול דעתו  *
 ת.המקצועי

_______________________________________________________________________ 
 

 

 6201 מרץ - , ינוארלקורס ניהול חקלאי ספח להרשמה
 

שם ושם  שם הישוב פרוט
 משפחה

מקום עבודה 
 ותפקיד

 כתובת דוא"ל טלפון נייד

1  
    

2  
    

3  
    

4  
    

 
 :לעפרהלשלוח 

 , 073-2441504 :פקסב

 ofra@mhk.co.il   :ל"דואבאו 

 

 וחתימה בספח ההרשמה לקורס מהווים התחייבות כלפי מרכז חקלאי העמק.  מילוי *

 מידע זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. *

 ט.ל.ח
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