עדכון
קורס "עתידים לחקלאות"
 ,2022תשפ"ב
קורס זה מיועד לבני דור ההמשך בהתיישבות החקלאית ולמתיישבים
חדשים ,השואפים לרכוש ידע ולהרחיב אופקים בתחום החקלאות
ולבנות את עתידם בניהול חקלאות מעשית ,מודרנית ומתקדמת.
מועד הקורס :הפתיחה ב 14-במרס  ,2022י"א באדר ב' תשפ"ב ,ומשך הקורס כ 6-חודשים.
מתכונת הקורס 22 :ימי לימוד ,כולל סיורים ,אחת לשבוע בימי שני ,בין השעות .15:00-09:00
שימו לב! בחודש אוגוסט לא מתקיימים מפגשים; נשוב בחודש ספטמבר ,לפני חגי תשרי ,לשלושת
המפגשים האחרונים.
מקום הקורס :אולם הכנסים שבמשרד החקלאות  -בית דגן.

נושאי הקורס

חדשנות ויזמות בחקלאות
עתידנות בענף הצומח
עיצוב מדיניות עסקית

שיווק ומיתוג
חקלאות וסביבה
הדברה משולבת מושכלת

הכרת גידולים חקלאיים מובילים
תיירות חקלאית לפיתוח הכפר
סיורים במשקים חדשניים ועוד...

החומר יועבר על ידי מיטב המרצים בתחומי החקלאות השונים מן האקדמיה ,מהמחקר ומשירות
ההדרכה והמקצוע (שה"מ) במשרד החקלאות.
עלות הקורס
עלות הקורס לנרשמים עד לתאריך  28/2/22היא .₪ 3,700
החל מתאריך  1/3/22דמי השתתפות בגין רישום מאוחר יהיו .₪ 3,800
המחיר כולל שתייה חמה ,כיבוד קל וארוחת צהריים.

אופן הרישום והתשלום
לרישום לחצו כאן
רק לאחר הרישום יש לבצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי במחלקה לכספים בשה"מ ,אצל אסתי אדוניה,
טל' .estiad@moag.gov.il ;03-9485342 :תשלום בכל אמצעי אחר ייעשה אך ורק בתיאום עם אסתי אדוניה.

הערות
תכנית מפורטת תחולק למשתתפים במועד פתיחת הקורס .נדרשת נוכחות חובה בכל ימי הלימוד.
תעודת גמר תוענק למסיימי הקורס שיעמדו בכל המשימות והדרישות.
פתיחת הקורס מותנית בהשתתפות של  20נרשמים ,אך הקורס מוגבל ל 45 -משתתפים.
לנרשמים בלבד תישלח הודעה במקרה של ביטול הקורס.
חשוב! בהתאם למגבלות הקורונה ולהנחיות משרד הבריאות ומשרד החקלאות ,ההשתתפות בקורס תותנה
בהצגת תעודת מחוסן ,תעודת מחלים ,תוצאת בדיקה שלילית בבדיקת  PCRבתשלום שתהיה בתוקף עד  72שעות
ממועד הדגימה ,או תוצאה שלילית בבדיקה מהירה שנעשתה עד  24שעות לפני הכניסה למקום.
במקרה שתהיה הגבלת התקהלות נוספת ,הקורס יועבר באמצעות ה'זום'.

דמי ביטול
ממועד ביצוע התשלום או הרישום ועד שבוע מיום פתיחת הקורס ייגבו  10%דמי הביטול;
במהלך השבוע האחרון שלפני פתיחת הקורס ייגבו  20%דמי ביטול;
ומיום פתיחת הקורס ואילך  100% -דמי ביטול.

לפרטים ולמידע נוסף:
רכזת ארגונית :בת-שבע בדוח ,טל'batsheva@moag.gov.il ,050-6241601 ,03-9485919 :
רכזים מקצועיים :שמשון עומר ; 050-6241494 ,שלי גנץ ;050-6241462 ,ברכה גל;050-6241624 ,
דוד סילברמן050-6241638 ,

