אגף כלכלה
התנועה הקיבוצית

קורס ניהול אסטרטגי של חקלאות
ניהול אקדמי :ד"ר שרה אדום
ביוזמה ובחסות הועדה החקלאית עמק הירדן
בצמח ניסיונות ,עמק הירדן ,ימי חמישי 7.3.2013 – 3.1.2013
הפקה וארגון :יפעת אדור
הקורס מקנה למשתתפים ארגז כלים מעודכן ומתקדם להתמודדות עם
האתגר של ניהול חקלאות בעידן של כלכלה גלובלית
הקורס מיועד למנהלי עסקים ,רכזי משק ,רכזי ענפי חקלאות ועתודה ניהולית לענפי חקלאות.

נושאי הקורס:
-

מגמות בחקלאות ובשווקים החקלאים בעולם ובישראל.

-

תכנון אסטרטגי בחקלאות )כולל תרגול מודלים אסטרטגיים והכנת תכנית אסטרטגית לענף/עסק חקלאי(.

-

משק המים בישראל בעשור הקרוב.

-

הגבלים עסקיים בחקלאות.

-

ניתוח כדאיות כלכלית של גידולים ופעילויות חקלאיות.

-

הכנת תקציב לענף חקלאי ,בקרה תקציבית.

-

חדשנות בחקלאות ומו"פ חקלאי.

-

מיומנויות ניהול אישיות.

-

התארגנויות חקלאים בעולם ובישראל.

-

פיתוח פעילות חקלאית ישראלית בחו"ל.

-

סיורים מקצועיים

-

היבטים משפטיים של ניהול חקלאות :צורות תיאגוד ,זכויות החקלאים בקרקע ,חוק ההתיישבות ,אחריות
מנהלים ונושא משרה בתאגיד ובאגודה שיתופית חקלאית ,ניהול סיכונים בתחום הגנת איכות הסביבה )דיני
איכ"ס( ,דיני בטיחות בחקלאות ,האותיות הקטנות בהסכמי הביטוח ,דיני עבודה.

בין המרצים:
מיקי זידה – אסטרטג רשות המים ,עו"ד גיורא מיכאלי ,רזי יהל – ו .משק תק"צ ,יפית חייקין ,אורי דורמן ,אילן אשל –
ארגון מגדלי פרי ,ד"ר שרה אדום ,ד"ר יעל קחל – משרד החקלאות ,דיאנה בוגוסלבסקי – משקי עמק הירדן ,מיקי קפלן –
אחראי מו"פ חקלאי קק"ל ,אלקנה בן-ישר – מו"פ צפון ,רו"ח ארנון רז – ברית פיקוח ומרצים נוספים.

משך הקורס:
 10מפגשים שבועיים בימי חמישי ) (15.30 – 8.30החל מה7.3.2013 – 3.1.2013-

מקום:
צמח ניסיונות במתחם מכללת הכנרת.

דמי השתתפות:
כולל חומר לימודי ,סיורים מקצועיים וכיבוד ₪ 4,487 ,בתוספת מע"מ כחוק) ,סה"כ לתשלום  .(₪ 5,250התשלום בהמחאה
בלבד ל.3.1.13-

מצ"ב טופס הרשמה.
לתוכנית מפורטת ,פרטים נוספים והרשמה ניתן לפנות ליפעת אדור ,דוא"לyopcohen@gmail.com :
ביטול השתתפות אפשרי )בהודעה בכתב( עד  6ימי עבודה טרם תחילת ההשתלמות ,ביטול לאחר מועד זה יחויב במלוא דמי
ההשתתפות.
ט.ל.ח
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טופס הרשמה לקורס ניהול אסטרטגי של חקלאות
 04לידי ריקינא למלא את הטופס ולשלוח לצמח ניסיונות ,פקס 04-6757683
או ליפעת אדור בדוא"לyopcohen@gmail.com :
 .1שם פרטי ומשפחה __________________ תפקיד ____________ ת.ז__________ .
טלפון סלולרי _____________________________________
 .2שם פרטי ומשפחה __________________ תפקיד ____________ ת.ז__________ .
טלפון סלולרי _____________________________________
קיבוץ/ארגון __________________________ כתובת )ע( _______________________________
טלפון _____________ פקס )ע( _______________
דוא"ל ________________________________________________________________________

סה"כ לתשלום )בהמחאות בלבד( ______________ ש"ח למועד .3.1.2013

חתימה וחותמת ______________________

המחאה יש לרשום לפקודת ברית פיקוח  2000בע"מ
ולשולחה לשירי הלר ,משרדי ברית פיקוח ,רח' חומה ומגדל 2
ת.ד ,20150 .ת"א .61200

