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 שם הקורס: מיכון חקלאי

 

 מבוא

 הקדמה .1

 שונותרבות וחקלאיות מכונות חקלאיים.  מגוון רחב של ענפי ייצור וגידוליםוכוללת  מתקדמתחכמה ובישראל חקלאות ה

ובצומח במהלך הגידול  דהבשטיפול וזריעה ל עבור, הייעודי לגידול דההשהכנת ב, החל משק החקלאיעבודות הב בותשולמ

מיכון החקלאי נודעת השפעה חיובית רבה על הייצור החקלאי חדשנות הטכנולוגית של הלרמת הבאיסוף של היבול. וכלה 

דורש שמתקדם, עתיר טכנולוגיה וחידושים מיכון חקלאים בישראל משתמשים בהוההכנסה מחקלאות בכל הגידולים. 

בצורה מיטבית  ולתפעל אות על מנתן חקלאי לימוד בקורס מיכוהפעלה ותחזוקה ומחייב ת יוידע, כישורים ומיומנו

הקורס הינו בסיסי המקנה יסודות לימוד במיכון חקלאי,  על כללי הבטיחות.לשמור תקלות ולאבחן ולמנוע , וביעילות

 שעות לימוד ויתקיים בכיתה, בסדנה ובשטח. 160 -הקורס יכלול כ .טיחותוהבנה של טכנולוגיות במיכון חקלאי וב ההכר

 

 נית הלימודיםתכמטרות  .2

מיכון חקלאי, להעשיר את העוסקים כבר בתחום  תחזוקן שלמטרת התכנית להגדיר את הידע הנדרש לתפקיד מפעיל ו

היכרות רחבה של  מיכון חקלאי,ב ידע כללי בסיסיבו להעניק ללומד מיועד הקורס  אנשי מקצוע חדשים.לתחום ולהוסיף 

תפקידן במשק החקלאי, אופן פעולתן, תחזוקתן ואופן הבנת , "שות החקלאיות המשמשות בגדמגוון הכלים והמכונ

בתחום  תפקידים שוניםבוגרי הקורס ירכשו ידע בסיסי שיאפשר להם להשתלב במשק החקלאי ב. השימוש הבטוח בהן

 .אותובסדנ ות חקלאייםההפעלה והתחזוקה של מיכון חקלאי בשד

 

 שיטת הלימוד .3

ובשטח בסביבה  , בסדנהפרונטלי בכיתה בעזרת אמצעי המחשה ממוחשבים למדו באופןיבאופן כללי נושאי הקורס י

 הדגמה של טרקטורים ומכונות חקלאיות שונות. אמצעותחקלאית ב

 

 כניסהדרישות  .4

 בעלי רקע טכני.4.1

 רישיון לטרקטור.4.2

 

 תעודות .5

 תעודת גמר: בוגר קורס מיכון חקלאי בגד"ש
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  סה"כ מעשי עיוני 
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 ותרגול הדגמה באמצעות לימוד 20 8 12

 למכונות חקלאיות גלגלים וצמיגים .8
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 סגל הוראה / הדרכהפרופיל  -אנספח 

פירוט 

 מקצועות/נושאים

הכשרה מקצועית  ניסיון מקצועי רלוונטי

 ורמאליתפ

השכלה נוספת 

 חובה

תעודת 

 הוראה

ניסיון 
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ראיון 
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עולם שנות ניסיון ב 3 החקלאות בישראל

 התוכן החקלאי

 / קורסים תואר אקדמי כללי

 מחקרים

 רלוונטים
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כמדריך שנות ניסיון  5 פרקי מכונות

ר קחויועץ / מרצה/ /

 בתחום ההנדסה

 / דסאיהנ / מהנדס
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פירוט 

 מקצועות/נושאים

הכשרה מקצועית  ניסיון מקצועי רלוונטי

 ורמאליתפ

השכלה נוספת 

 חובה

תעודת 

 הוראה

ניסיון 

 בהדרכה

ראיון 
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ניסיון 

 בהדרכה

ראיון 

פיקוח / 

אישור 

 פיקוח
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 .לאיסוף יבולמכונה ב ה והתבוננותהדגמ.1.5

 מסגריה .2

 הדגמת שיטות ריתוך שונות.2.1

 התנסות בריתוך בשיטות שונות.2.2

 

 רשימת ציוד לסדנאות

 סככת הטרקטורים .1

דריל, קומביין  /גידולי שורה זרעת דיסקוס, קולטיבטור, מ /משתת טרקטור ישן, טרקטור חדש, מחרשה / .1.1

 קומביין אחר לאסיף פקעות. /תבואות 

 מסגריה .2

 רתכות שונות.2.1

 כפפות עבודה.2.2

 מסכות ריתוך.2.3

 משקפי מגן.2.4

 

 דרישות בטיחות

 המורים/המדריכים(סככת הטרקטורים ובמסגריה )ע"י הדרכת בטיחות כללית לעבודה ב .1

 ונעליים סגורות ארוכיםכובע, מכנסיים  .2


