
המדור ללימודי חוץ בפקולטה לחקלאות מציע להקים 
תכנית חדשה להכשרה קדם אקדמית המיועדת לסטודנטים 

מהמגזר החקלאי. מטרת התכנית, להכשיר דור חדש של 
חקלאיים בענף הרפת, מתוך מחשבה על עתיד הענף וזאת תוך 

שיתוף פעולה בין הפקולטה לחקלאות ומגוון גורמים בענף. 
התכנית גובשה על ידי מורי החוג לבע"ח ותרוכז אקדמית 

על ידי פרופ' צביקה רוט, ראש החוג לתואר מוסמך לבע"ח 
ווטרינריה. התכנית תכלול בשנה הראשונה לימודי בסיס, 

כימיה, מתמטיקה, אנגלית, ביוכימיה, ביולוגיה, אנטומיה של 
בעלי חיים, גנטיקה ועוד. בשנה השנייה, הלימודים יתמקדו 

בתחומי הרפת השונים,  הזנה, רבייה, חליבה, מבנים, מיכון, 
גידול עגלות, פיטום, ניהול וכלכלה. במסגרת הקורס ישולבו 

מעבדות, תרגילים וסיורים מקצועיים. לבוגרי התכנית תוענק 
תעודת גמר מטעם המדור ללימודי חוץ בפקולטה לחקלאות 

מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית בירושלים. בהמשך, 
יש בכוונת הפקולטה לבחון אפשרות של מעבר סטודנטים 
מצטיינים  להמשך לימודים בחוג לבע"ח בפקולטה. מטרת 

מהלך זה היא ליצור קדר חדש של סטודנטים בעלי פוטנציאל 
להשתלב בענף כמנהלי רפתות, מדריכים ויועצים. ביום ראשון 

ה-2.9 ייערך מפגש היכרות בפקולטה.  ▲

לימודי תעודה במדעי בע"ח בפקולטה לחקלאות
בעקבות סיום מסלול הלימודים במכללת רופין ובהתאם לדרישה שקיימת בשטח, 
החליטו בפקולטה לחקלאות ברחובות, לפתוח מסלול עם הכשרה מקצועית רחבה 

בתחום, לימודי תעודה במדעי בע"ח בפקולטה לחקלאות •

כאמור, ענף הסולארי מהווה הזדמנות ממשית וכלכלית 
למושבניקים להשתמש במבנים החקלאיים הקיימים, הסככות 

ובתי האריזה ועתה גם בגגות בתיהם בשביל להשתמש 
באנרגיה הסולארית כדי לייצר חשמל דבר המהווה גם 

דאגה לעתיד ולפנסיה והכל מהגגות של הבתים או המבנים 
החקלאיים. מדינת ישראל הציבה לעצמה לעמוד ביעד של 10 
אחוזים ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת עד לשנת 2020 ו-17 

אחוז עד לשנת 2030, זאת כחלק מהתחייבויותיה להפחתת 
פליטות גזי חממה בוועידת פריס. בשל מחסור במשאב הקרקע 

במדינת ישראל, הבינו כי התשובה טמונה בייצור על הגגות. 
מי שיהפוך וישתמש בגגות שלו באמצעות אנרגיה סולארית, 

ירוויח גם חשמל וחשמל ירוק אבל גם כסף ולא מעט כסף. 
מזכ״ל תנועת המושבים ויו״ר התאחדות חקלאי ישראל, מאיר 

צור אמר: "דור המייסדים הקים את המושבים והקיבוצים 
כשלנגד עיניהם שמירה על קרקעות המדינה וייצור חקלאי 

עצמאי. החקלאות היא עדיין פעילות מרכזית במושבים ואנו 
גאים בה. אנחנו מבינים את החשיבות שבהתאמת החקלאות 
לכלכלה החדשה ולכן מקפידים להתייעל ולהתפתח. במקביל 

ברור לנו שהמושבים והקיבוצים צריכים למצוא פעילויות 
נוספות שאינן חקלאיות כדי לבסס את כלכלתם הפרטית". יו"ר 

רשות החשמל, ד"ר אסף אילת אמר "בכוונתנו לעמוד ביעדי 
הממשלה, מדינת ישראל מאמינה שהחשמל צריך להיות כמה 
שיותר מבוזר. זה חוסך לטווח הארוך בניה של רשת, זה דבר 

צרכני ואנחנו פועלים לביזור בעיקר במרחב הכפרי בו קיימים 
שטחים רבים והחקלאים עוסקים ופועלים במקומות מבוזרים.  

החידוש הוא שאפשר לשים על הגגות ולא רק על הקרקע, 
בשיתוף עם גורמי ממשלה ניסינו להסיר את החסמים במיסוי 

ובהסדרה". סמנכ"ל רשות החשמל, ד"ר נורית גל נתנה הרצאה 
בנושא: 'חיבור מתקנים ברשת החלוקה' ואמרה: "הדרך הנכונה 
לעשות את זה היא במתקנים קטנים- גגות וכו. שכל אחד ייצר 

חשמל לעצמו ובכך נוכל לעמוד ביעד הלאומי תוך שנתיים 
בלבד. המשימה ששמנו לעצמנו היא לאפשר חיבור לכל מי 

שירצה. אנו רואים בכם שותפים ".  ▲

כנס אנרגיות מתחדשות וענף הסולארי 
"ענף הסולארי והאנרגיה המתחדשת מהווה הזדמנות 

כלכלית עבור המושבניקים" במרחב הכפרי

האנרגיה הסולארית הופכת לפקטור משמעותי בקרב החקלאים וכתוספת לעיתים משמעותית, בכלכלת 
חקלאים רבים, מושבים וקיבוצים. תנועת המושבים בשיתוף קבוצת משוב קיימה כנס בנושא ההזדמנויות 
הכלכליות בענף הסולארי ואנרגיות מתחדשות במרחב הכפרי בהשתתפות בכירי רשות החשמל ומומחים 

בתחום. אל הכנס הגיעו למעלה מ-200 מושבניקים •
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