משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע
אגף הפירות והמחלקה לכלכלה

2011
הנכם מוזמנים לקורס ניהול וכלכלה במטעים,
שייערך במשרד החקלאות  -בית דגן ,החל מ-
.25.10.2011
מיקום ומועדי הקורס
הקורס יתקיים במשרד החקלאות  -בית דגן ,באולם האירועים שבבניין ההנהלה,
ויכלול  6מפגשים שבועיים בימי שלישי ,בתאריכים,8/11/11 ,1/11/11 ,25/10/11 :
 ;29/11/11 ,22/11/11 ,15/11/11שעות הלימוד.16:00-08:30 :
נושאי הלימוד

•
•
•
•
•
•
•

מגמות בחקלאות בישראל ובעולם
מושגי יסוד בניהול
ניהול בעולם משתנה
ניהול זמן
כלים לתכנון אסטרטגי
ניהול משא ומתן
מיתוג ואיכות המוצר

•
•
•
•
•
•
•

קריאת דוחות כספיים
חישובי הון
תחשיב ותמחיר
ניתוח הוצאות ייצור
בדיקת כדאיות וכדאיות שנטוע
ניתוח הוצאות ייצור
הקצאת משאבים ותחשיב שולי

תכנית מפורטת של הקורס תחולק למשתתפים ביום הפתיחה.

מחיר הקורס
עלות הקורס היא  900ש"ח למשתתף ,כולל כיבוד קל ,ארוחת צהריים ,שכר מרצים
וחומר מקצועי כתוב ,שיחולק במהלך ההרצאות.
פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של  25משתתפים לפחות.

אופן ההרשמה
יש למלא את הספח שלהלן ולשלוח אותו אל הכתובת המצוינת בו.
את דמי ההשתתפות יש לשלם באחת מהדרכים שלהלן:
 .1העברה בנקאית לחשבון משרד החקלאות בבנק הדואר :חשבון .66111
נא לציין בספח ההפקדה את שם הקורס ,שם מלא ומספר טלפון נייד.
 .2באמצעות כרטיס אשראי דרך מוקד תשלומים) 03-9485330 :יוסי(.
 .3בכרטיס אשראי באמצעות אתר שה"מ באינטרנט.www.shaham.moag.gov.il :
 .4משלוח המחאה במזומן לכתובת המצוינת בספח.
במהלך  14יום ממועד פתיחת הקורס ייגבו דמי ביטול בסך  30%מהמחיר;
מיום פתיחת הקורס ואילך  -ייגבו דמי ביטול בסך .100%

לבירורים ולמידע נוסף:
רכזת מקצועית :ברכה גל ,טל' נייד050-6241624 :
רכזת ארגונית :מיכל אברהם ,טל'03-9485311 :

-------------------------------------ספח הרשמה-----------------------------------לכבוד :שה"מ ,המחלקה לכספים
ת"ד  ,28בית-דגן 50250

ברצוני להירשם לקורס "ניהול וכלכלה במטעים".
את התשלום בסך  900ש"ח ביצעתי באופן הבא )הקף(:
.1
.2
.3
.4

העברה בנקאית לחשבון משרד החקלאות בבנק הדואר :חשבון .66111
באמצעות כרטיס אשראי דרך מוקד תשלומים.03-9485330 :
בכרטיס אשראי באמצעות אתר שה"מ באינטרנט.www.shaham.moag.gov.il :
משלוח המחאה במזומן לכתובת המצוינת בספח.
U

U

שם ___________________________ :פקס_______________________ :
טלפון __________________________ :טלפון נייד___________________ :
כתובת ______________________ :דואר אלקטרוני_________________ :
אני מאשר/ת שקראתי את התנאים שלעיל ומסכים/ה להם.
תאריך ______________________ :חתימה_______________________ :

