
קורס ניהול אסטרטגי של 
חקלאות

avia@britcpa.co.il  לפרטים נוספים ניתן לפנות לאביה קרן, בטלפון 03-6382863 או בדוא"ל

ניהול אקדמי: ד”ר שרה אדום 
ליווי מקצועי בתחום הכלכלי: ברית פיקוח

הקורס מקנה למשתתפים ארגז כלים מעודכן ומתקדם להתמודדות 
עם האתגר של ניהול חקלאות בעידן של כלכלה גלובלית

תפוקות/תועלות אישיות נוספות:
• תינתן•	 הקורס• במסגרת• •- חקלאית• לענף/פעילות• אסטרטגית• תכנית• הכנת•

למשתתפים•אפשרות•להכין•תכנית•אסטרטגית•לענף•שהם•מנהלים/עובדים.
• מהמידע•	 וליהנות• הקורס• בתקופת• החקלאי"• ב"ענן• להשתמש• אישית• הרשאה•

והכלים•הממוחשבים•שמעמיד•"הענן"•לרשות•החקלאי.

משך הקורס:
10•מפגשים•שבועיים•בימי•שני•)8.30•-•15.30(: 24/3, 31/3, 7/4, 28/4, 12/5, 19/5, 

16/6 ,9/6 ,2/6 ,26/5

מקום הקורס:
משקי•גרנות

הקורס מיועד למנהלי עסקים, רכזי משק, רכזי ענפי חקלאות ועתודה ניהולית לענפי חקלאות.

אסטרטגיה, שיווק וניהול:•תכנון•אסטרטגי•בחקלאות,•יישום•מודלים•של•תכנון•	 
האבוקדו• שוק• ובישראל,• בעולם• בחקלאות• מגמות• בחקלאות,• אסטרטגי•
הגלובלי,•התפתחויות•ושינויים•בשוק•המקומי•לפירות,•מגמות•בשוק•החלב•
בישראל• המים• משק• הכפר,• ופיתוח• החקלאות• משרד• מדיניות• הגלובלי,•
בעולם• חקלאים• התארגנויות• אישיות,• ניהול• מיומנויות• הקרוב,• בעשור•
ובישראל,•השפעת•שינוי•האקלים•בכדור•הארץ•על•החקלאות,•סיור•מקצועי.

היבט כלכלי:•ניתוח•כדאיות•כלכלית•של•גידולים•ופעילויות•חקלאיות,•הכנת•	 
לפעילות• פיננסים• דוחות• תקציבית,• בקרה• מנגנוני• חקלאי,• לענף• תקציב•

חקלאית.
ההתיישבות,•	  חוק• בקרקע,• החקלאים• זכויות• תאגוד,• צורות• משפטי:  היבט 

ניהול• חקלאית,• שיתופית• ובאגודה• בתאגיד• משרה• ונושא• מנהלים• אחריות•
האותיות• בחקלאות,• בטיחות• דיני• הסביבה,• איכות• הגנת• בתחום• סיכונים•

הקטנות•בהסכמי•הביטוח,•דיני•עבודה.
חדשנות:•"הענן•החקלאי"•הרשאה•אישית•להשתמש•בשירות•במשך•הקורס,•	 

חקלאות•מדייקת•-•שימושים•ויישומים.

בין המרצים:נושאי הקורס:
פרופ' חיים רבינוביץ•-•

הפקולטה•לחקלאות,•ד"ר 
תניב רופא וד"ר יעל קחל 

-•משרד•החקלאות•ופיתוח•
הכפר,•מיקי זידה•-•רשות•
המים,•עו"ד גיורא מיכאלי,•
ניר מאיר•-•יו"ר•הארגונים•

הכלכליים•הקיבוציים,•אורי 
דורמן•-•ק.מ.ה,•ד"ר שרה 

אדום, רו"ח מתי אזולאי•-•ברית•
פיקוח,•שי מיטל, גבי נעמני 

כרמל-אגרקסקו,•אורי נעמתי•
-•ארגון•מגדלי•פלחה,•בארי 

הולצמן•-•יו"ר•אדמתי,•אלקנה 
בן ישר•-•מו"פ•צפון, נעם לנדאו  

-•הדרי•גליל•ומרצים נוספים.

למסיימי•הקורס•תוענק•תעודת•
גמר•מטעם•המדור•ללימודי•

חוץ•של•הפקולטה•לחקלאות•
באוניברסיטה•העברית.

הזכאות•לתעודה•מותנית•
בנוכחות•של•לפחות•כ-80%•

ממפגשי•הקורס.



טופס הרשמה

avia@britcpa.co.il   לפרטים נוספים ניתן לפנות לאביה קרן, בטלפון 03-6382863 או בדוא"ל

קורס ניהול אסטרטגי של 
חקלאות

avia@britcpa.co.il  פקסס/י טופס זה לפקס מספר 03-6382895 עבור אביה קרן או בדוא"ל

דמי השתתפות:
4,983 ש"ח בתוספת מע"מ 

)סה"כ לתשלום 5,880 ש"ח(
ללקוחות ברית פיקוח - 4,644 

ש"ח בתוספת מע"מ )סה"כ 
לתשלום 5,480 ש"ח(

התשלום בהמחאה בלבד.

המחיר כולל:
סיור מקצועי	 
חומר לימודי 	 
ארוחת צהריים וכיבוד קל	 

ביטול•השתתפות•אפשרי•)בהודעה•
בכתב(•עד•6•ימי•עבודה•טרם•תחילת•

הקורס.
ביטול•לאחר•מועד•זה•יחויב•במלוא•

דמי•ההשתתפות.

המחאה יש לרשום לפקודת ברית פיקוח 2000 בע"מ
ולשולחה למשרדי ברית פיקוח, ת.ד. 20150, תל אביב 61200, לידי אביה קרן.

1.•••שם•משפחה•ופרטי•_________________________•תפקיד•____________________

•••••••ת.ז.•••______________________•••••••••טלפון•סלולרי•________________________

••••••קיבוץ/•ארגון••••••____________________________________________________

••••••כתובת•דוא"ל••_____________________________________________________

2.•••שם•משפחה•ופרטי•_________________________•תפקיד•____________________

•••••••ת.ז.•••______________________•••••••••טלפון•סלולרי•________________________

••••••קיבוץ/•ארגון••••••____________________________________________________

••••••כתובת•דוא"ל••_____________________________________________________

חתימה•וחותמת••••__________________________••

סה”כ•לתשלום•)בהמחאה•בלבד(••_____________•ש”ח•


