
  
 

        

        

DIGITAL AGRICULTURE    ––––    חקלאות חכמהחקלאות חכמהחקלאות חכמהחקלאות חכמה        

        וגידולי שדהוגידולי שדהוגידולי שדהוגידולי שדה    יםיםיםיםלמנהלי ועובדי מטעלמנהלי ועובדי מטעלמנהלי ועובדי מטעלמנהלי ועובדי מטעהשתלמות השתלמות השתלמות השתלמות 
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  .למנהלי ועובדי גידולי שדה ומטעים :הקורס מיועד

, והחקלאות כספק חומר הגלם שלה, עוברים מהפכה טכנולוגית, מהצומח ומהחי שרשרת הערך של תעשיית המזון

שעוברת  טכנולוגית המהפכה השוק המזון הולך ומשתנה, הצרכן דורש מזון בטוח, זול ומידע על מרכיבי המזון. 

  החקלאות מסייעת לחקלאי לספק לצרכן מזון בטיחותי, זול בצירוף מידע מפורט על מרכיבי המזון. 

איכות על  ההתפוקה תוך הקטנת התשומות ושמיר הגדלתמהחקלאי הן רבות, הנדרשות ות הנוכחיות משימה

במשאבים  השתמש בצורה אופטימליתלמאפשרת לחקלאי חכמה" חקלאות ". המזון לצרכןהסביבה ובטיחות 

  . צרכןמזון לבטיחות תוך שמירה על איכות הסביבה ו ,בתהליך הגידול

  

        .החכמה, הדיגיטליתמטרת הקורס להקנות למשתתפים ידע ומידע שימושי בתחום החקלאות 

        

  
  
  

  :נושאי ההשתלמות
 חקלאות מדייקת בגידולי שדה ובמטע. -
 מדייקת.חישה מרחוק ופלטפורמות בהן אפשר להשתמש בחקלאות  -
 השקיה מדייקת. -
 דישון מדייק. -
 קבלת החלטות ריסוס על בסיס ניטור דיגיטלי. -
 טכנולוגיות מתקדמות לכיוון ריסוס בצורה מושכלת. -
 זיהוי איכות פנימית של פרי. -
 פיתוחים חדשניים ברובוטיקה חקלאית, החוסכת עובדים. -
 טכנולוגיות מידע בחקלאות -
 כון וולקני.סיור מקצועי במכון להנדסה חקלאית במ -
 הדגמות של יישום שימושים של חקלאות חכמה. -
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 _____________ שם פרטי  ______________שם משפחה ____  .1

  טלפון סלולרי ________________________        _____________ תפקיד       

  ___________________________________________________   / יישוב קיבוץ           

  _________________________________(לציין קו אמצעי או תחתי)  ל  "כתובת דוא           

  _____________ שם פרטי  _____________שם משפחה _____  .2

  _________________         טלפון סלולרי ________________________ תפקיד              

  ___________________________________________________   / יישוב קיבוץ             

  _________________________________(לציין קו אמצעי או תחתי)  ל  "כתובת דוא            

  

  ₪                               )בהמחאה בלבדסה"כ לתשלום (                                         חתימה וחותמת 

  

  

        

        

        

        

  

        
  

 

  

  

  

  

  דמי השתתפות

   ₪ 2999.88מע"מ כחוק, סה"כ לתשלום בתוספת  ₪ 2,564

  תינתן הנחהיישוב קיבוץ / למשתתף שלישי ורביעי מאותו 

, קורסה ימי עבודה טרם תחילת 6  ) עדבלבד אפשרי (בהודעה בכתבביטול השתתפות 
   ביטול לאחר מועד זה יחויב במלוא דמי ההשתתפות.

  המחיר כולל:
 , סיור מקצועיחומר לימודי

 וכיבוד


