
    

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
 שירות ההדרכה והמקצוע 

 הירקותף אג, ש"אגף אגרואקולוגיה וגד
 ם כלכלת הייצורתחוו  

 
 

 

 
 
 
 

  

ירקות ירקות בבש וש ו""היבטים כלכליים וניהוליים בגדהיבטים כלכליים וניהוליים בגד""קורס קורס ללהנכם מוזמנים הנכם מוזמנים 
  20142014ינואר ינואר  עד  עד 20120133מבר מבר דצדצבחודשים בחודשים שייערך שייערך , , ""בשטח פתוחבשטח פתוח

  ..גרנותגרנותבב" " האסםהאסם""אולם אולם בב
 

 
  מועדי הקורסמועדי הקורסמיקום ומיקום ו
 ,יחמיש מפגשים שבועיים בימי 7 לוכלוי ,גרנותקומת הקרקע בב" האסם" באולם יתקייםהקורס 

                                        ; 23/1/14, 16/1/14, 9/1/14, 2/1/14, 26/12/13, 19/12/13, 12/12/13 :בתאריכים

 .15:30-08:30: שעות הלימוד
 

 נושאי הלימודנושאי הלימוד
 מגמות בחקלאות בישראל ובעולם •

 ?לאן -שוק הגרעינים  •

 אמצעי ייצור בחקלאות ישראל •
 ההשקעותנהלת ימעבודה מול  •
 מושגי יסוד בניהול •
 חות כספיים"קריאת דו •

 חות הכספיים ככלי ניהולי"הדו •

 התקציב והתכנית העסקית •

 חישובי הון •

 התחשיב והתמחיר •
 ניתוח הוצאות ייצור •
 בדיקת כדאיות ותכנת מעיין •
 ניהול זמן •
ניהול משא ומתן •

 
 .תכנית מפורטת של הקורס תחולק למשתתפים ביום הפתיחה

 

  מחיר הקורסמחיר הקורס
רשום ה למשתתף ח"ש 1,300- ו; למשתתף שאינו רשום במועצת הירקותח" ש1,700עלות הקורס היא 

 .כולל כיבוד קל וארוחות צהריים בימי הלימוד, )ראו הסבר להלן(במועצת הירקות 
 

עבור אלה שאינם רשומים              המחיר  - יזכו להנחה 15.11.2013 לתאריך הנרשמים עד

 .₪ 1,200 -ועבור הזכאים לסבסוד מועצת הירקות ,  1,600₪  הירקותבמועצת 

 

 

 

 

 

 

 

 
 מועצת הצמחים

 ענף הירקות

 



 .  ענף הירקות-י מועצת הצמחים "הקורס מסובסד לחקלאים ע

 :פ התנאים שלהלן"תן עשיינ, *לחקלאי מותנית באישור המועצה ₪ 400קבלת סבסוד בסך 

 . מועצת הצמחיםי"שהופק ע" כרטיס מגדל"החקלאי נושא  .1

 שלוש השניםבברישומי הנהלת החשבונות של המועצה מופיע כי החקלאי שיווק ושילם היטלים  .2

 .האחרונות

 .למועצהאין חובות  .3

  .לבן משפחה מדרגה ראשונה ליהנות מההנחה ישנה אפשרות .4

 .6241601-050, 9199485-03: 'טל, שבע בדוח- את האישור יש לקבל בטרם ההרשמה ובתיאום מראש עם בת*

 

 אופן ההרשמה

 ללא סבסוד .1

למשרד החקלאות  ישולמו )"מחיר הקורס"בסעיף וין בהתאם למועד התשלום כפי שצ( ₪ 1,700/1,600

המחלקה :  המחאה לכתובת באמצעות כרטיס אשראי או משלוח03-9485330 :'במוקד תשלומים טל

 .דגן-בית, 28ד "משרד החקלאות ופיתוח הכפר ת ,מ"שה, לכספים

 

 )שבע בדוח-את האישור יש לקבל בטרם ההרשמה ובתיאום מראש עם בת(מחיר מסובסד  .2

 בהתאם למועד התשלום כפי שצוין( ₪ 1,300/1,200לאחר קבלת אישור מהמועצה יתואם התשלום בסך 

התשלום יבוצע באמצעות . משרד החקלאות ,מ"שהב המחלקה לכספים םע )"מחיר הקורס"בסעיף 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר , מ"שה, המחלקה לכספים: כרטיס אשראי או משלוח המחאה לכתובת

 .דגן-בית, 28ד "ת

 

 ; מהמחיר30% יום ממועד פתיחת הקורס ייגבו דמי ביטול בסך 14במהלך 

 .100%ביטול בסך  ייגבו דמי -מיום פתיחת הקורס ואילך 

 

 

 

 !הקדימו הרשמתכם, אנא. מספר המקומות מוגבל
 .קיום הקורס מותנה במספר המשתתפים

 

 

 

 :לבירורים ולמידע נוסף

 050-6241624: 'טל, ברכה גל :רכזים מקצועיים

 050-6241567: 'טל, עופר גורן 

 050-6241604: 'טל, אלי מרגלית 

 050-6241601, 03-9485919: 'טל, בת שבע בדוח  :ריכוז ארגוני

 

 

 

 ,נשמח לראותכם

 צוות הקורס

 


