
מס' 

מפגש
יוםתאריךתוכן השיעורנושא

שעת 

התחלה
שעת סיום

1

מבוא ומושגי יסוד

חקלאות בישראל

המחסור ונדירות המקורות והמשאבים

היחידה היצרנית

סובסידיות

מיסוי

15:3019:30ד'17/07/2013

2

תחשיבים ומחירים, ניתוח הוצאות הייצור, הוצאות 

נמנעות ובלתי נמנעות, הוצאות משתנות והוצאות 

קבועות, הוצאות מותנות ובלתי מותנות, עודף 

ברוטו, מחיר אלטרנטיבי, חישוב נק' איזון (יבול 

איזון, מחיר איזון), תחשיב, תמחיר, חישובי הון 

תרגול

15:3019:30ד'24/07/2013

אובדן רווחים3
כיצד מחשבים רווח בחקלאות, 

מה הוא אובדן רווח ? תקופות, ערך עתידי
15:3019:30ד'31/07/2013

אובדן רווחים4
כיצד מחשבים רווח בחקלאות, 

מה הוא אובדן רווח ? תקופות, ערך עתידי
15:3019:30ד'07/08/2013

15:3019:30ד'514/08/2013

15:3019:30ד'621/08/2013

7
חממות ופרחים 

וירקות

כיצד בונים חממה, סוגי חממות,

 גידולי חממות, פיתוחים בארץ, פרחים וירקות 

בחממות, יבוא יצוא

15:3019:30ד'28/08/2013

8
חממות (פרחים 

וירקות)

גידולי חממות, פיתוחים בארץ, פרחים וירקות 

בחממות, יבוא יצוא
15:3019:30ג'03/09/2013

השתלמות אומדן נזקים בחקלאות

מבוא לכלכלה 

חקלאית

סוגי בריכות דגים, שיטות גידול,

דגי מאכל, דגי נוי, אזורי מחיה,

מזון - איכות ותחזוקה, סיור

דגים



 גידולי שדה9

סוגי אדמה, עונות השנה, 

גידולים לפי עונות

מהם גידולי שדה אפשרים לפי סוג האדמה

15:3019:30ד'11/09/2013

 גידולי שדה10

 

גידולים לפי עונות

מהם גידולי שדה אפשרים לפי סוג האדמה

15:3019:30ג'17/09/2013

15:3019:15ד'02/10/2013סוגי מטעים, אזורי גידול, השפעות אקליםמטעים11

15:3019:15ד'09/10/2013סוגי מטעים, אזורי גידול, השפעות אקליםמטעים12

08:0018:00ד'16/10/2013שעת חזרה משוערת - 18:00סיור רפתות וחממות13

15:3019:15ד'23/10/2013סוגי מטעים, אזורי גידול, השפעות אקליםמטעים14

15:0020:00ד'1530/10/2013

15:0020:00ד'1606/11/2013

15:3019:15ד'1713/11/2013

15:3019:15ד'1820/11/2013

15:3019:15ג'1926/11/2013

08:0018:00ד'11/12/2013שעת חזרה משוערת - 18:00סיור דגים וכוורות20

15:3019:15ד'18/12/2013סוגי ירקות וזמני גידול, השפעות אקליםירקות21

15:3020:00ד'25/12/2013אוטופיה, עצי נוי, משתלותגידולי נוי22

15:3018:30ד'01/01/2014סוגי השקיה והובלת מיםציוד השקיה23

חומרי הדברה24
הדברה כימית, הדברה ירוקה,

חומרים מסוכנים, השפעות על האדמה
15:3018:30ד'08/01/2014

25
סדנא לכתיבת דו"ח 

שמאי

מבנה דוח, אופן הגשה, 

אסמכתאות והוכחות
15:3018:30ד'15/01/2014

26
סדנא לכתיבת דו"ח 

שמאי

מבנה דוח, אופן הגשה, 

אסמכתאות והוכחות
15:3018:30ד'22/01/2014

15:3018:30ד'29/01/2014סדנה התנהגותית27

מדגרות, מטילות, עופות מאכל, 

שיטות גידול, ביצי חופש, ביצים אורגניות, מזון : 

איכות לתחזוקה

בתי גידול ע"פ סוג בעל החיים, 

תוצרים, אזורי מחיה, הליך הגידול, מזון, סיור

לול

ענף רפת ובעלי חיים



סדנא לכתיבת דו"ח 

שמאי

מבנה דוח, אופן הגשה, 

אסמכתאות והוכחות
15:3018:30

18:3019:30

ד'2805/02/2014

סיום קורס וחלוקת תעודות




