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 שירות ההדרכה והמקצוע                                 
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  ח"תשע, 2018

 'ו מחזור

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

  בניהול חקלאות מעשית, מודרנית ומתקדמת. את עתידם בנותלו
 הקורס מאורגן ע"י שה"מ בשיתוף המו"פ האזורי, ואוניברסיטת אריאל

 
  

 2018עד סוף יוני  ,2018 ינוארחודש ב החיפתה :הקורס מועד
 רביעיופעם בחודש גם ביום , שניבימי  אחת לשבוע ימי לימוד; 30 :מתכונת הקורס

 .16:00-08:30בין השעות ( שני ורביעי )בשבוע אחד בכל לחודש יהיו שתי פגישות
 .אוניברסיטת אריאל בעיר אריאל :מקום הקורס

  .₪ 5,000הוא  31.12.2017לנרשמים עד לתאריך  :העלות למשתתף
 ש"ח. 5,100תהיה העלות בגין רישום מאוחר  1.1.18מתאריך                                 

 

 נושאי הקורס

  ראשון טרימסטר
מיקרוביולוגיה; יסודות דישון מבוא לי הצמח; מבוא לכימיה; מבוא למדעי הקרקע; מבוא למדע

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

 שניטרימסטר 

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

 טוקסיקולוגיה של תכשירי הדברה; שימוש בטכנולוגיות ידידותיות לאדם ולסביבה.
 
 

 



 

 

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

עת עובדים; קריאת דוחות כספיים; עיצוב מדיניות עסקית; מיתוג בחקלאות; ניהול משא הנ
 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
 03-9076535טלפון: 

 

  אופן ההרשמה

 .03-9485881המעוניינים להירשם לקורס מתבקשים למלא את הספח שלהלן ולשלוח אותו לפקס 

 דמי ההשתתפות ישולמו כלהלן:

 שראי בלבד למחלקה לכספים באמצעות כרטיס א .1

 משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או בכל אמצעי תשלום אחר.  .2

 .03-9485342נא לפנות לאסתי אדוניה, טל': התשלום לתיאום 

 חשוב!

 .פירעון התשלום לקורס לא יאוחר ממועד פתיחת הקורס

 הרשום.המשלמים בהמחאה יקבע המחיר לתשלום על פי מועד משלוח ההמחאה בדואר 

 למשלמים בהתחייבות ייקבע הסכום לתשלום על פי יום קבלתה במשרדנו.

  

מהתשלום; בשבוע  10%דמי הביטול לאחר ביצוע התשלום ועד שבוע מיום פתיחת הקורס הם 

  דמי ביטול; 20%האחרון שלפני פתיחת הקורס ייגבו 

 דמי ביטול. 100% -ומיום פתיחת הקורס ואילך 
  

 050-6241487, טל': שמוליק גרוסמרכז מקצועי: ד"ר 

  

 ---------------------------ספח הרשמה ----------------------------

 לכבוד: המחלקה לכספים,

 03-9485881פקס  .5025001דגן , -, בית28ת"ד  

 ."עתידים לחקלאותברצוני להירשם לקורס "

 )הקף( ביצעתי באופן הבא:₪  5,100/5,000את התשלום בסך 
 באמצעות כרטיס אשראי למחלקה לכספים       .1

 משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או בכל אמצעי תשלום אחר     .2
 03-9485342טל':  , אסתי אדוניהעם התשלום תיאום ב      

  

 פקס: _____________________  שם: _________________________ 

 נייד: _________________טלפון   טלפון: _______________________ 

 דואר אלקטרוני: ________________  כתובת:_____________________ 

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

 חתימה: _____________________  תאריך:_____________________ 


