
קורס קורס 

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

"לחשב מסלול מחדש" בניהול חקלאות. לאור הפיתוח הטכנולוגי והדיגיטציה בכל שרשרת הערך החקלאית, ולנוכח אי הוודאות ואי 
היציבות בסביבה החיצונית של החקלאות: מחסור במים, אדמה ועובדים, "גזרות" הממשלה, פתיחת השוק ליבוא, צמצום סובסידיות, 
עליה בדרישות הצרכנים למזון בטוח וזול - במציאות זו חייבים לשנות תפיסה ניהולית ולהטמיע שיטות ניהול עדכניות המתאימות 

למציאות הנוכחית.

הקורס מיועד ל: מנהלי עסקים/רכזי משק, מנהלי ענפי חקלאות, מנהלי שותפויות 
והתארגנויות חקלאיות, מנהלי בתי אריזה וחברות שיווק תוצרת חקלאית.

הקורס יקנה למשתתפיו ארגז כלים עדכני לניהול חכם של חקלאות.

חקלאות דיגיטלית, טכנולוגיות חדשניות בשימוש ובפיתוח בשרשרת הערך החקלאית	 
השפעת התחממות כדור הארץ על החקלאות	 
שיטות למיפוי מגמות בסביבה העסקית 	 
שיטות לתכנון אסטרטגי בתנאים של אי ודאות וחוסר יציבות	 
חדשנות וחידושים בחקלאות	 
התפתחויות ושינויים בשוק המקומי לתוצרת חקלאית טרייה	 
שינויים בשוק היצוא לתוצרת חקלאית טרייה	 
ניתוח שוק האבוקדו הגלובלי	 
מדיניות ממשלת ישראל לחקלאות 	 
זכויות החקלאים בקרקע וחוק ההתיישבות	 
פיתוח עסקים חקלאיים	 
התפתחויות במדיניות הממשלה לגבי עתיד ענף החלב והבקר	 
היבט משפטי של ניהול חקלאות ועסקי חקלאות	 
חקר שווקים ככלי לקבלת החלטות	 

בין הנושאים הנלמדים בקורס:

7 מפגשים שבועיים, בימי שני, 08:30-15:30,
במועדים הבאים: 22.01.18 ועד 05.03.18

מועדי הקורס:

מפעלי גרנות
מקום המפגשים:

בין המרצים:
הפקולטה   - רבינוביץ'  חיים  פרופ' 
ציפי  קחל,  יעל  ד"ר  לחקלאות, 
ופיתוח  החקלאות  משרד   - פרידקין 
הכפר, ד"ר איתמר נדב - נטפים, ד"ר 
שרה אדום, עו"ד גיורא מיכאלי, מיכל 
קראוס - מנכ"לית מועצת החלב, אורי 
דורמן - יו"ר פיתוח הגליל, אלקנה בן 
ישר - מנכ"ל מו"פ צפון, שאול גור - 
פרי   - כץ  קובי  ק.מ.ה,  קיבוצים  יו"ר 
אקספורט,  גליל   - איתן  צבי  מטולה, 
גולן ארגמן - דשן הצפון, בארי הולצמן 
ברושי,  איתן  ח"כ  אדמתי,  עמותת   -
התאחדות   - וילן  )אבו(  אבשלום 
נוספים. ומרצים  ישראל  חקלאי 

ליווי מקצועי: ברית פיקוחניהול אקדמי: ד"ר שרה אדום

למסיימי הקורס תוענק 

תעודת השתתפות מטעם 

המדור ללימודי חוץ בפקולטה 

לחקלאות, מזון וסביבה של 

האוניברסיטה העברית.

הזכאות לתעודה מותנית בנוכחות

של לפחות 80% ממפגשי הקורס.

קורס ניהול חכם של חקלאות חכמה

ההרשמה נמשכת



קורס קורס 

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

טופס הרשמה

מלא/י את הטופס ושלח/י דוא"ל לכתובת avia@britcpa.co.il, או לפקס מספר 03-6382895 עבור אביה קרן.

* החזרת תשלום במקרה של ביטול: יש להודיע בכתב על ביטול השתתפות עד לתאריך 15.01.18.

_____________________ תפקיד   _________________________ ומשפחה  פרטי  שם 

________________________ לקשר  סלולרי    __________________________ ת.ז.   

קיבוץ / תאגיד      _________________________________________________________

כתובת דוא"ל  _________________________________________________________

החשבונית תהיה ע"ש ____________________________ ח"פ ____________________

כתובת למשלוח חשבונית  ________________________________________________

כתובת דוא"ל  _________________________________________________________

תשלום:
תשלום יבוצע עד 15.01.18

  העברה בנקאית לחשבון 403800/10, סניף 812, בנק לאומי

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

נא לסמן את האפשרות המועדפת.

אמצעי תשלום:   

7 מפגשים שבועיים, בימי שני
05.03.18 - 22.01.18

קורס ניהול חכם של חקלאות חכמה

דמי השתתפות:

3,488 ש"ח בתוספת מע"מ )סה"כ לתשלום 4,081 ש"ח(
ללקוחות ברית פיקוח - 3,224 ש"ח בתוספת מע"מ )סה"כ לתשלום 3,772 ש"ח(

התשלום כולל חומר לימודי, כיבוד, ארוחת צהריים וסיור מקצועי במכון לפיתוח טכנולוגי במכון וולקני.
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