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שירות ההדרכה והמקצוע
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יוני 2012

לבחירה :מסלול ענפי הצומח או
מסלול ענפי בעלי חיים

קורס זה מיועד לכם:
בני דור ההמשך בהתיישבות החקלאית :קיבוץ ,מושב ,מושבה או כפר;
מתיישב חדש ,צעיר בוגר צבא ,בן מיעוטים ,ואף עירוני בעל נפש חקלאית -
השואפים לרכוש ידע ,להתחדש ולהתקדם בתחום החקלאות
אם אתה מעוניין לקשור את עתידך בניהול חקלאות מעשית ,מודרנית ,מתקדמת
ונושאת רווחים -
אם יש את נפשך לממש את עצמך וגם להצעיד את החקלאות בישראל במסלול
חדש ופורץ דרך  -כלכלית ,מקצועית ובינלאומית -
אם אתה רואה את עצמך כבעל יכולת ליזום ,להנהיג ולהוביל את המגזר החקלאי
בעתיד -
אם הנך בין אלו השואפים לשפר ,למתג ולשנות את תדמיתה של החקלאות
בישראל -
אם חפצת לחבוש את ספסל הלימודים יום אחד בלבד בשבוע במהלך שנה שלמה
ואף לשלב זאת בסיורים ייחודיים -
אם ברצונך "לפתוח ראש" ולהיחשף לידע מקצועי ,מגוון ,חדשני ועדכני ,כללי או
ייחודי לענף התמחותך -

אם תמצא לנכון שמגוון הנושאים שלעיל "מדברים" אליך -
בוא והשתתף עמנו בקורס חדש וייחודי
באחד ממסלולי הבחירה :ענפי הצומח או ענפי בעלי חיים

מועד פתיחת הקורס ומיקומו
הקורס ייערך בימי ג' במהלך שנת  2012/13כולה )כ 52-שבועות ,למעט ימי חג
ומועד(.
החל ב 4-בספטמבר  ,2012בין השעות  ,16:30-08:30במשרד החקלאות בבית דגן,
אולם הכנסים ,בניין ההנהלה ,קומת הכניסה.
קורס זה הינו ראשון ומכונן מסוגו!
עלות הקורס
העלות למשתתף היא ₪ 5,000 :בלבד .המחיר כולל ,בין השאר ,ארוחות צהריים
וכיבוד קל במהלך יום הלימודים.
תכנית הקורס
התכנית שלהלן מיועדת הן לנרשמי הקורס במסלול ענפי הצומח והן לנרשמי
הקורס במסלול בעלי חיים ,והיא מורכבת משלושה שלבים שיארכו כ 4-3-חודשים
כל אחד:
שלב ראשון
כולל לימודי חקלאות בסיסיים בנושאים שלהלן:
במסלול ענפי הצומח:
מבוא למדעי הצמח ,איכות הסביבה ואקולוגיה ,מטאורולוגיה חקלאית ,כימיה
אורגנית ,ביוכימיה ,ביולוגיה של התא ,פיסיולוגיה של הצמח ,מיקרוביולוגיה,
הכרת מזיקים ,מחלות ועשבים ודרכי הדברתם ,וירולוגיה ,יסודות ההשקיה ,מדע
הקרקע ,דשנים ואפיונם ,מצעים מנותקים ,מבנים ובתי צמיחה ,מיון ואריזה,
מיכון חקלאי ,אחסון פירות וירקות ,עקרונות בכלכלה ,יצוא ושיווק ,בטיחות מזון,
תקני איכות
במסלול ענפי בעלי חיים:
ביולוגיה ומיקרוביולוגיה ,כימיה וביוכימיה ,אימונולוגיה ,גנטיקה ,טיפוח ,ניהול
ממוחשב ,מבוא לכלכלה ,חישובי הון והשקעות

שלב שני
בכל אחד ממסלולי הבחירה יתפצלו המשתתפים לתחומי משנה בהתאם
להתמחותם הענפית ,ובהם יעסקו במגוון ממשקי גידול מודרניים וחדשניים בכל
ענף:
פירות  -הדרים ,נשירים ,סובטרופיים ,גפן ,תמר ,זית ,שקד
ירקות  -עגבניות ,מלפפונים ,תות שדה ,פלפל ,תבלינים ,דלועיים ,גידולי עלים,
תפו"א ,בצל ,גזר
גד"ש  -פלחה קיץ ,פלחה חורף ,מספוא ,כותנה ,אגוזי אדמה ,ירקות לתעשייה
פרחים  -גיבסנית ,ליזיאנטוס ,גיאופיטים ,ענפי קישוט ,צמחי בית
בעלי חיים  -בקר לחלב ,בקר לבשר ,צאן ,פטמים ,הודים ,עופות להטלה
שלב שלישי
מיועד לשני המסלולים ויעסוק בתכנית ייחודית לניהול וליזמות בחקלאות:
דיווח כספי ,תכנית עסקית ,ניהול ייצור ,עבודה בצוות ,שיתופי פעולה ,דיני חוזים
וחברות ,מיזמים בחקלאות ,משרד החקלאות – תפקידיו ותפקודיו ,ארגונים
ומוסדות בחקלאות ,יזמות עסקית וחברתית ,שיווק
החומר יועבר על ידי מיטב המרצים בתחומי החקלאות השונים מן האקדמיה,
המחקר ומדריכי שה"מ.
במסגרת התכנית ישולבו במערכת הלימודים סיורים ,עבודה במעבדות ,השתתפות
במו"פ ואף עבודה מעשית במשקי חקלאים מצטיינים.
תכנית מפורטת תחולק למשתתפים בפתיחת הקורס.
הנוכחות חובה בכל ימי הלימוד.
תעודת גמר תוענק למסיימי הקורס שיעמדו בכל המשימות והדרישות.

מצורף טופס הרשמה שאותו יש למלא ולהחזירו בהקדם  -עד לתאריך - 15.7.12
לדוא"ל:
 ;ruthh@moag.gov.ilלפקס 03-9485881 ,03-9485848 :או בדואר לכתובת המצוינת
בטופס המצורף.
ניתן להירשם גם באתר משרד החקלאות.www.moag.gov.il :
הנרשמים יוזמנו לראיון מוקדם במשרד החקלאות בבית דגן.
פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפונים.050-6241629 ;050-6241488 :
נשמח לראותכם,
מארגני הקורס
 ---------------------------------טופס הרשמה ---------------------------------אלruthh@moag.gov.il :

פקס03-9485881 ,03-9485848 :
שה"מ  -משרד החקלאות ופיתוח הכפר
ת"ד  ,28בית דגן 50250
)יש להחזיר טופס זה עד תאריך (15.7.12

ברצוני להירשם לקורס "עתידים לחקלאות"
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