
 

                                                         

 

 מקצועי לחברי הנהלה באגודה החקלאיתקורס 
 

יו"רים וחברי הנהלה של האגודות  משרד החקלאות מזמינים אתכם,ט מושבים ומבקלאי העמק בשיתוף מרכז ח
הקורס יעסוק  של הנהגות מקומיות באגודה החקלאית.להשתתף בקורס ייעודי ומקצועי לפיתוח והקמה החקלאיות, 

   בהיבטים הפיזיים, הכלכליים, הקהילתיים והחברתיים של הישוב הכפרי.
 

  והמיקום מתכונת הלימוד ,נושאי הלימוד

  16:00-20:00, בימי ב', 2017נובמבר  –אוקטובר הקורס יתקיים באולם במפעלי העמק, בחודשים. 

 7  ,לימוד אקדמיות בכל מפגש )כולל ארוחת ערב, שתייה חמה וקרה וכיבוד קל(.שעות  5מפגשים 

 אקדמאיות.שעות  35סה"כ 

 

 

 

 

 נושא המפגש לו"ז מועד -מפגש 

 1מפגש מס' 
 
 'ביום  – 16/10/17

 סביבה חיצונית ישירה

 התכנסות והרשמה 15:45-16:00

 העמקאיתם בירגר, מרכז חקלאי : והכרות הפתיחשיחת  16:00-16:30

16:30-17:30 
, משרד רשם האגודות עו"ד אהוד אמיתי: מהן אגודות שיתופיות חקלאיות

 השיתופיות.

18:00-20:00 

 :מועצות אזוריותנל אפ – בראי המועצה של האגודה החקלאית הועד
 המועצה ראש אייל בצר: מ.א. יזרעאל

 ראש המועצה איציק חולבסקי –:מ.א. מגידו
 ראש המועצה מוטי דותן -מ.א. גליל תחתון

 ראש המועצה עובד נור: מ.א. גלבוע

 2מפגש מס' 
 

 'ביום   - 23/10/2017
 סוגיות משפטיות

16:00-17:10 
נגזרת של התפקיד, תחומי מהי ה – דודו קוכמןעו"ד : אחריות נושאי משרה

 חובת האמון, חובת הזהירות ועוד.  האחריות,

17:30-20:00 
תפקידי ההנהלה, מתי חבר הנהלה  -עו"ד דודו קוכמן :איך לנהל את ההנהלה

צריך להתערב, איך כדאי להנהלה של מתנדבים לעבוד, אילו מדדים מודדים 
 את ההנהלה ומה הכלים שי לנו למדוד.

 3מפגש מס' 
 

 'ביום  – 30/10/2017
 רמ"י

16:00-18:00 
מנהל מרחב  - תמיר ברקיןרמ"י: -מדיניות קרקע חקלאית וממשקי אגש"ח

, ראש צוות שימושים חקלאיים ואיריס ורדעסקי צפון, מנהל מקרקעי ישראל 
 במנהל מקרקעי ישראל

18:00-20:00 
 

 עו"ד חגי שבתאי.שימושים בקרקע חקלאית: 

 4מפגש מס' 
 
 ב'יום  – 6/11/2017

 מדיניות מקרקעין
 

 עו"ד עמית יפרחמדיניות התכנון ויישום של מקרקעין במרחב הכפרי:  16:00-18:00

18:00-20:00 
 יוגב שריד. :חדשות בתנועת המושבים יישום הוראות

 

18:00-20:00 
 . עו"ד מיכי דרוריחדשות תנועת הקיבוצים: יישום הוראות 

 

 5מפגש מס' 
 

 'ביום  – 13/11/2017
 כלכלה ופיננסיים

 

16:00-20:00 

ניתוח הדו"חות  – רו"ח עוזי מסינגר :דו"חות כספיים, ניהול וסיווג הוצאות
הכספיים כבסיס לקבלת החלטות. ההרצאה תעסוק בניתוח ההוצאות, חישוב 

 נקודות איזון, חישובי עלויות ורווחיות.
 

 6מפגש מס' 
 יום ב' – 20/11/2017

 ניהול קהילה
16:00-20:00 

הישויות המשפטיות ביישבו הכפרי, יחסי הגומלין וההסכמות בינהן: 
 .מיכאל עובדיה

 7מפגש מס' 
 

 'ביום  -  27/11/2017
 מפגש סיום

 און-במושב רם

 און שיונחה ע"י איתן ארזי יו"ר האגודה.-סיור באגודת רם 15:00-21:00

 

 : ראשי המועצות, 'מפעלי העמק' חלוקת תעודותשיחת סיכום ו



 

                                                         

 

 

 

 
 תהליך הרשמה

 

 ולשלוח:יש למלא הפרטים  -ופס הרשמה מצורף מטה ט

  ofra@mhk.co.il , או בדוא"ל:2441504-073פקס:  - עפרה גוטליב

  

 

 )עבור כל מפגשי הקורס(:  שכר לימוד

 .עלות מסובסדת לחברי אגודות החקלאיות במרחב 'חקלאי העמק' -פלוס מע"מ₪   350

 מע"מ+ ₪  1,000מחיר הקורס  –לנרשמים שאינם ממרחב "חקלאי העמק" )מגידו, יזרעאל, גליל תחתון וגלבוע 

  במפגש הראשון של הקורס וזאת באמצעות צ'ק הנרשמים לקורס יסדירו את תשלום שכר הלימוד

 או מזומן.

 משתתפים. 36-ל מוגבל קורסמספר המקומות ב 

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

 

 01.10.2017 –ההרשמה תסתיים ב 

 

 
 

 שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בתוכנית הקורס על פי שיקול דעתו המקצועית.מרכז חקלאי העמק  •

 

 מידע זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. •

 

 ט.ל.ח. •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 לפרטים נוספים

 

 עפרה גוטליב

 ofra@mhk.co.il, או בדוא"ל:  6544759-04בטלפון: 

 073-2441504בפקס: 
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 6201 פברואר-ינוארספח להרשמה לקורס מקצועי לחברי הנהלה באגודה החקלאית, 

 
 

שם ושם  שם הישוב 
 משפחה

מקום עבודה 
 ותפקיד

 כתובת דוא"ל נייד טלפון

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
 

 יש למלא את הפרטים באופן מלא ולשלוח:  -טופס הרשמה מצ"ב 
 

  ofra@mhk.co.il   , או בדוא"ל: 2441504-073פקס:  - עפרה גוטליב
 
 

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