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 מדינת ישראל
 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 מרכז המחוז 
  

 "זתשע חשוון
 2016 נובמבר

  :לסדנה הזמנה

  החקלאי במשק כלכליות החלטות קבלת
 

  בנושא מיוחדת מקצועית לסדנההנכם מוזמנים 

 ,החקלאי המשק של ופיננסי כלכלי ניהול

  2016 דצמברבחודש  תקייםתש

 .בחדרה המרכזבמחוז  ,במשרד החקלאות ופיתוח הכפר
 

 הפיננסים.  תחוםב יעיל ניהולל אמצעיםו כלכליות כלים בנושא קבלת החלטות תקנה הסדנה

 ילנושאענפי החקלאות,  כלמ חדשים לחקלאיםו תיקיםו לחקלאים תמיועד זו סדנה

ולבסס  עשירהמעוניינים לה וענפים משקים מרכזיול גזבריםלחקלאיות,  וועדותב תפקידים

 .החקלאי המשק של והפיננסי הכלכלי הניהול בתחום שלהם הידעאת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .הסדנהתכנית מפורטת תחולק למשתתפים ביום פתיחת 

 
 הומועדי הסדנהמיקום 

 3כלול ת, והמרכז בחדרהתקיים באולם ההרצאות שבמשרד החקלאות במחוז ת הסדנה

 .13:00-9:00; שעות הלימוד: 20/12 ,13/12, 6/12 ם:י, בתאריכייששלמפגשים בימי 

 
: הסדנהמחיר  . למשתתף ₪ 300

 .משתתפים לפחות 20מותנית בהרשמה של  סדנהפתיחת ה

 נושאי הלימוד    

 :פיננסים • 

 מזומנים תזרים ניהול -

 בנקים מול עבודה -

 מימון ומקורות הון גיוס  -

 :כלכליים היבטים • 

 - "חאגשאו  חברה, שותפות, עצמאי -

 ?כדאי מה  

 ושל חקלאי גידול של כדאיות תחשיבי -

  עסק ניהול    
  

 
 :חשבונאות  •

 כספיים"חות דו וניתוח חשבונאות -

 במידע החשבונאי לתכנון  שימוש -

 העסק ולניהול  

 וניהול סיכונים בחקלאות ביטוח • 

 ייצור הוצאות ניתוח • 

 תחשיבים וניתוח מבנה • 
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 :אופן ההרשמה

 riadk@moag.gov.ilלשלוח מייל חוזר המאשר השתתפות ל:  יש.א 

 .03-9485888יש למלא את הספח שלהלן ולשלוח אותו לפקס:  .ב

 באחת מהדרכים: ולמודמי ההשתתפות יש           

 (.יוסף)יוסי  03-9485330: התשלומים מוקד דרך אשראי כרטיס .1

 לכתובת המצוינת בספח. רשום בדוארהמחאה במזומן  משלוח .2

 

 דמי ביטול;  10%ביטול השתתפות לאחר ביצוע התשלום תהיה כרוכה בעלות של 

 דמי ביטול;  20%ייגבו  סדנהבשבוע האחרון שלפני פתיחת ה

 דמי ביטול. 100% -ואילך  סדנהומיום פתיחת ה

 

 לבירורים ולמידע נוסף:

 riadk@moag.gov.ilדוא"ל:  ;2346241-050טל':  ;חדיגה ריאדרכז מקצועי: 

  04-6303423 ,04-6303403 טל': ;אליזבטה חגביזיוה דלה, ריכוז ארגוני: 

 
 
 
 
 
 
 

 ---------------------------ספח הרשמה-----------------------------
 : שה"מ, המחלקה לכספים לכבוד
 50250דגן -, בית28ת"ד 

 03-9485888פקס: 
 

 ."ניהול כלכלי ופיננסי של המשק החקלאי" לסדנהברצוני להירשם 
 

 ביצעתי באופן הבא )הקף(: ₪ 300 בסךאת התשלום 

 .03-9485330באמצעות כרטיס אשראי דרך מוקד תשלומים:  .1

 לכתובת המצוינת בספח. בדואר רשוםמשלוח המחאה במזומן  .2
 

  ____________________________ פקס:    ___________________________ שם: 

  ________________________ טלפון נייד:    _________________________ טלפון: 

  ____________________ דואר אלקטרוני:    _________________________ כתובת:

  להם.אני מאשר/ת שקראתי את התנאים שלעיל ומסכים/ה 

  __________________________ חתימה:    _________________________ תאריך:
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