
 מדינת ישראל 
 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 שרות ההדרכה והמקצוע
 וסביבה חקלאית אגף ענפי שירות

  

 2021 -קורס חדשנות ויזמות

 

 מרצה נושא שעה  תאריך

  התכנסות 08:30-09:00 1מפגש 

 חיים תג'ר דברי פתיחה 09:00-09:10 'איום 

 אלכס בונר מושגי יסוד בחדשנות 09:10-10:30 

מושגי יסוד  -המשך 10:45-12:15 7.11.21
 בחדשנות

 

הקריה החקלאית 
 בבית דגן

  הפסקת צהריים 12:15-13:00

מושגי יסוד  -המשך 13:00-15:00 
 בחדשנות

 

 

 מרצה נושא שעה  תאריך

  התכנסות 08:30-09:00 2מפגש 

המוצר התיירותי  09:00-10:30 יום א'
 וחווית הביקור

 תמר קוכנר אברהם

המשך המוצר  10:45-12:15 14.11.21
התיירותי וחווית 

 הביקור

 

הקריה החקלאית 
 בבית דגן

  הפסקת צהריים 12:15-13:00

קווים לדמותו של  13:00-15:00 
 היזם

 מיכל שרגיל

 

 מרצה נושא שעה  תאריך

  התכנסות 08:30-09:00 3מפגש 

פתרונות חדשניים  09:00-10:30 יום א'
 יכולות קיימותל

 אלכס בונר

פתרונות  -המשך 10:45-12:15 21.11.21
יכולות חדשניים ל

 קיימות

 

הקריה החקלאית 
 בבית דגן

  הפסקת צהריים 12:15-13:00

פתרונות  -המשך 13:00-15:00 
יכולות חדשניים ל

 קיימות

 

 

 

 

 

 



 מדינת ישראל 
 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 שרות ההדרכה והמקצוע
 וסביבה חקלאית אגף ענפי שירות

  

 

 

 מרצה נושא שעה  תאריך

  התכנסות 08:30-09:00 4מפגש 

 מיקוד ותיכנון עסקי 09:00-10:30 יום א'
 

 דורון פהימה

עקרונות הפיתוח  10:45-12:45 28.11.21
כלכלה והעסקי 

 מעגלית
 

 

הקריה החקלאית 
 בבית דגן

  הפסקת צהריים 12:45-13:30

  ניהול עצמי 13:30-15:00 

 

 מרצה נושא שעה  תאריך

  התכנסות 08:30-09:00 6מפגש 

פיתוח מנועי צמיחה  09:00-10:30 יום א'
 חדשים לעסק

 

 בונראלכס 
 

 המשך  10:45-12:15 5.12.21
פיתוח מנועי צמיחה 

 חדשים לעסק
 

 

  הפסקת צהריים 12:15-13:00 

 המשך  13:00-13:45 
פיתוח מנועי צמיחה 

 חדשים לעסק
 

 

 שמשון שמאייב אימוץ מיכון חדש 13:45-14:30 

החדשנות בסודה  14:30-15:00 
 סטרים

 וורנראייל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מדינת ישראל 
 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 שרות ההדרכה והמקצוע
 וסביבה חקלאית אגף ענפי שירות

  

 

 

 מרצה נושא שעה  תאריך

  התכנסות 08:30-09:00 5מפגש 

אסטרטגיה ותכנית  09:00-10:30 יום א'
עסקית בחירת עסק 
 )גידול( בצורה נכונה 

 

 מיכל שרגיל

אסטרטגיה המשך  10:45-12:15 12.12.21
ותכנית עסקית בחירת 
עסק )גידול( בצורה 

 נכונה 
 

 

הקריה החקלאית 
 בבית דגן

  הפסקת צהריים 12:15-13:00

מאפייני החקלאי  13:00-13:45 
 המצליח

 

 יוסי קנר

 ד"ר מיכל לוי  14:00-15:00 

 

 מרצה נושא שעה  תאריך

  התכנסות 08:30-09:00 7מפגש 

 מיכל שרגיל מודל קנבס 09:00-10:30 יום א'

  המשך מודל קנבס 10:45-12:15 19.12.21

  הפסקת צהריים 12:15-13:00 

בהדברת חדשנות  13:00-14:45 
 מזיקים

 יואב מוטרו

  סיכום הקורס 14:45-15:00 

 

 

 ייתכנו שינויים בתכנית 

 


