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חדשנות  ויזמותמוביליקורס
בענף החקלאות 

פותח על מנת להקנות כלי ניהול  , זמות וחדשנות בענף החקלאותיקורס מובילי 
המתעוררים אל מול המציאות  , לחקלאים העומדים מדי יום מול אתגרים רבים, מעשיים

.הנוכחית בעולם החדשני והמתפתח
עדכני ויסייע בתהליכי ושוק מוצרלבחינתבשיטות הניהול המתקדמותיעסוקהקורס

.ויזמותבדגש על פיתוח מיומנויות למידת חדשנות , ותפעולםבחינת ענפים 

לשפר ולשכלל את  הנידרשים, יזמים-משמעותי לחקלאיםייתרון הענקת : מטרת הקורס
.לאור הדרישות החדשות והשפעות הקידמה הטכנולוגית, ולהתפתחיכולתם ליצור 

יזמים המעוניינים  , נותני שירות בענף החקלאות, חקלאים וותיקים וצעירים: קהל היעד
להשתלב בענפי חקלאות ובעלי משקים חקלאיים המעוניינים לרכוש מיומנויות ניהוליות  

.צופות פני עתיד

(.שעות הכשרה30כ "סה)עשרה מפגשים בני שלוש שעות סמסטריאליות : מבנה הקורס
ביום אשר יקבע בהתאמה לקבוצה  , מדי שבוע17:00–20:00הקורס יתקיים בין השעות 

.המתגבשת

.יקנעם, ליזמות ולחדשנותOpenValleyאקדמיית : מיקום השיעורים

הרצאות השראה והרצאות , מבנה מערכי השיעור יכלול תוכן לימודי: תוכנית הלימודים
.  אורח מאת חקלאים ויזמים מובילים בתעשייה

אשר יאפשרו פלטפורמה לשיח  , ייעודיים" מעגלי אתגר"יתקיימוהמפגשיםבמסגרת
פיתרונותעמיתים ולמידה שיתופית בין משתתפי הקורס והמנחים לשם זיהוי והבניית 

.יעילים וחדשנים לאתגרים מוגדרים אשר יוצפו מניסיונם בשטח

תעמוד לרשות כל משתתף תוכנית פעולה  , בסיום מסלול ההכשרה: תוצרי גמר
תוך התאמה מלאה לאתגרים , אותה יפתח באופן אישי, יזמית הניתנת ליישום/עיסקית

.הנילמדיםמולם הוא עומד מדי יום ואשר על בסיסם יתרגל את כלי הניהול 



חדשנות  ויזמותמוביליקורס
בענף החקלאות 

היכרות ותיאום ציפיות, מפגש פתיחה–חדשנות בעולם משתנה 1מפגש 

? מדוע הרוב טועים בה-התוכנית העסקית2מפגש 

!תיצור שוק שאתה מוביל בו-אם אתה לא מוביל בשוק-" בידול תחרותי"3מפגש 

שיטות למציאת שורש הבעיה וזיהוי הפתרון הנכון ביותר, חשיבה יצירתית4מפגש 

שיטות ניהול והנעת עובדים5מפגש 

יבוא ויצוא, ניהול תקציב, רכש 6מפגש 

בואו נבנה קהילת חקלאים תוססת וממנפת!מקצועיEcoSystemבניית 7מפגש 

נציג הוועדה המחוזית אודות פעילות בשטחי חקלאות פרטיים–" אסור// מותר "8מפגש 

כיצד מבטיחים רלוונטיות כלכלית הצופה פני עתיד-ניהול מוצר בעולם משתנה9מפגש 

ליצירת תשתיות פנייה לקהלי מטרהיסודות השיווק -מיתוג ופרסום המוצר10מפגש 

:סילבוס השיעורים

(מ"כולל מע)₪ 2,925: עלות הקורס

Ortal@openvalley.co.il: לפרטים נוספים ורישום


