משרד החקלאות
ופיתוח הכפר

מועצת החלב

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע

קורס ארצי בנושא:

הקריה החקלאית ,בית דגן2010 ,
אנו מתכבדים להזמינך לקורס בנושא "יזמות בתיירות חקלאית",
שיעסוק בהיבטים השונים של אתרי תיירות במגזר החקלאי.
הקורס מיועד למתעניינים בתחום ,המבקשים להעשיר ידע ולרכוש מיומנויות
חדישות בתחום ההקמה ,הניהול ,השיווק והכלכלה של התיירות החקלאית.
מנושאי הקורס*:
* מגמות והתפתחויות בתיירות הכפרית
* הקשר בין התיירן למשרד התיירות
ולמשרד החקלאות
* מבוא לשיווק תיירות
* ניהול וייזום אטרקציות
* היבטים סטטוטוריים של מיזם
תיירותי
* סיוע מט"י למיזמים
* סוגיות בניהול מערכות נופש ופנאי

* תחזית ביקושים של מיזם תיירות חקלאית
* עמדת מינהל מקרקעי ישראל לגבי
תיירות חקלאית
* שיווק באינטרנט
* אשכולות תיירות
* חממות התיירות האזורית
* השלכות חקיקתיות על מיזמים
תיירותיים במגזר הכפרי
* סיפורים והתנסויות אישיות
ועוד...

*ייתכנו שינויים בתכנית.

בקורס הרצאות מקצועיות ,שיינתנו על ידי מיטב המומחים בתחום.

מועדי הקורס
הקורס כולל שישה מפגשים ,אחת לשבוע ,כולל סיור מקצועי.
המפגשים יתקיימו בימי רביעי בתאריכים,25.10.10 ,18.10.10 , ,11.10.10 ,4.10.10:
 ,8.11.10 ,1.11.10בין השעות.15:30-9:30 :
מפגש  25.10.10ייוחד לסיור מקצועי בין השעות 18:00 – 7:30
מקום הקורס :הקורס יתקיים באולם האירועים ,בניין ההנהלה )בניין א'( ,משרד
החקלאות ופיתוח הכפר ,הקריה החקלאית ,בית דגן.

עלות הקורס
מחיר הקורס הוא  ₪ 1,100למשתתף ,כולל :סיור מקצועי ,ארוחות צהריים ,כיבוד קל
וחומר מקצועי.
הנרשמים עד לתאריך  26.9.10יזכו להנחה ,ומחיר הקורס עבורם יהיה.₪ 1,000 :

אופן ההרשמה
המעוניינים להירשם לקורס מתבקשים למלא את הספח שלהלן ולשלוח אותו אל
הכתובת המצוינת בו.
את דמי ההשתתפות יש לשלם באחת מהדרכים המצוינות להלן:
 .1העברה בנקאית לחשבון משרד החקלאות בבנק הדואר :חשבון מס' .66111
נא לציין בספח ההפקדה את שם הקורס ואת מספר הטלפון הנייד.
 .2באמצעות כרטיס אשראי דרך מוקד תשלומים) 03-9485330 :יוסי יוסף(.
 .3בכרטיס אשראי באמצעות אתר שה"מ באינטרנט.www.shaham.moag.gov.il :
במהלך  14יום לפני מועד פתיחת הקורס  -ייגבו דמי ביטול בסך  30%מהמחיר;
מיום פתיחת הקורס ואילך  -ייגבו דמי ביטול בסך .100%
פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של  20משתתפים לפחות; הנרשמים יקבלו הודעה
סופית כשבוע לפני מועד פתיחת הקורס.
למסיימי הקורס תוענק תעודה מטעם שירות ההדרכה והמקצוע ,שה"מ ,משרד
החקלאות ופיתוח הכפר.

לפרטים נוספים:
ריקי מואב ,שה"מ ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,טל'050-6241626 ,03-9485305 :
ברכה גל ,שה"מ ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,טל'050-6241624 :
שי דותן ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,טל'03-9485496 :

-------------------------ספח הרשמה---------------------------לכבוד :המחלקה לכספים  -משרד החקלאות ופיתוח הכפר
ת"ד  ,28בית-דגן

ברצוני להירשם לקורס "יזמות בתיירות חקלאית".
את התשלום בסך  ₪ 1,000/1,100ביצעתי באופן הבא )הקף(:

 .1העברה בנקאית לחשבון משרד החקלאות בבנק הדואר :חשבון .66111
 .2באמצעות כרטיס אשראי דרך מוקד תשלומים.03-9485330 :
 .3בכרטיס אשראי באמצעות אתר שה"מ באינטרנט.www.shaham.moag.gov.il :
שם ____________________________ :כתובת___________________________ :
טלפון __________________________ :טלפון נייד________________________ :
תאריך __________________________ :חתימה:

