
תכנית הלימודים, המוצגת להלן, מדגישה את הפן החקלאי של גידול הקנאביס,
אך מבקשת לייצר למשתתפים תמונה על כל שרשרת הערך של הקנאביס.

יחודו של קורס זה הוא במכוונות שלו למרכזי משקים, חקלאים ומגדלים המבקשים להיכנס לתחום.

מטרת הקורס: לקדם הכרות וידע לגידול צמח הקנאביס הרפואי.
מבנה הקורס: 9 מפגשים )8 מפגשים במכללה האקדמית תל חי, יום סיור(. סה״כ 40 שעות.

לבוגרי הקורס תוענק תעודת סיום מטעם החטיבה ללימודי חוץ של המכללה האקדמית תל-חי

תכנית הקורס:

פירוטנושאשעותתאריך

רקע5.9.1909:30-14:00
• פתיחת ואוריינטציה לקורס ולתפיסת “שרשרת הערך”	
• עולם הקנאביס - סקירת מגמות עולמיות סביב צמח הקנאביס	

12.9.1909:30-14:00
בוטניקה, פסיולוגיה 

וכימיה של צמח 
הקנאביס

• צמח הקנאביס - בוטניקה, פסיולוגיה, וכימיה 	
• היסטוריה של מחקר ושימוש בצמח הקנאביס	
• פריצות דרך ואתגרים במחקר ובגידול החקלאי	

היבטים חקלאיים15.9.1909:30-14:00 
• צמח הקנאביס - מאפייני גידול	
• צמח הקנאביס - טכנולוגיות גידול	

• חממות לגידול קנאביס	

 22.9.1909:30-14:00
היבטים חקלאיים 

ועסקיים
• הגנת הצומח - פגעים בקנאביס ודרכי התמודדות 	
• תחשיבים ועלויות גידול	

29.9.1916:00-20:30
מגידול לתעשייה - 
היבטים טכנולוגים

• ממוצר חקלאי למוצר עסקי - תהליכי ייבוש, מיצוי, עיבוד	
• הכרות עם טכנולוגיות רלוונטיות לתהליכי הפקת תוצר 	
• קנאביס רפואי - שימושים רפואיים	

27.10.1909:30-14:00

מגידול לתעשייה - 
מוצרים

מוצרים ושימושים - מה קיים בשוק, מגמות התפתחות של 
השימושים בקנאביס

היבטים עסקיים 
וכלכליים

סוגיות סטטוטוריות בשימוש בקרקעות

3.11.1909:30-14:00
היבטים עסקיים 

ורגולציה
• רישיונות ורגולציה - תהליך הוצאת אישור יק”ר  	
• 	IMC-GAP  תנאי גידול נאותים של קנביס רפואי, לפי דרישות

יום סיור11.11.19

הקאנביס .Cannabis sativa L הינו מצמחי הרפואה העתיקים ביותר וישנן עדויות לשימושים שנעשו בו בסין ובמצרים העתיקה 

לפני אלפי שנים. בשנים האחרונות מתרחשת מהפכה בתחום הגידול והשימוש בצמח. המהפכה נובעת מעלייה בכמות המחקרים 

המציגים שימושים מיטיבים שלו, שינוי בתהליכי חקיקה ורגולציה המאפשרים את השימוש.

חברת CannaHeights והיחידה ללימודי חוץ של המכללה האקדמית תל חי,
שמחים להזמינכם להצטרף לתכנית לימודים העוסקת בנושא:

 עולם הקנאביס הרפואי

עולם
הקנאביס

מגמות, תהליכים ופרקטיקות

מרכזת מדעית:
ד״ר נירית ברנשטיין

חוקרת בכירה, מכון וולקני

עלויות והסדרת תשלומים:
עלות למשתתף 3,250 ₪ כולל מע״מ

  להרשמה הקליקו כאן

לשאלות ובירורים - ד״ר יפעת לינדר:
054-6780098 / ifat46@gmail.com

בין המרצים:
ד״ר מיכאל )מיקי( דור

עו״ד רונה אורליצקי
ד״ר נירית ברנשטיין

מר שבתאי כהן
פרופ׳ ארי שמיס
עו״ד עמית יפרח
עו״ד תם ליפשיץ

מר מוטי גזית
גב׳ סבטלנה דוברינון

גב׳ ברכה גל
מר רפי גמסון 
מר אלי מלכה

מדיניות ביטולים והחזרים
החל מה–15.8.19-25.8.19 - יגבה 10%

החל מה–25.8.19 ועד ליום פתיחת הקורס - 20%
החל מיום פתיחת הקורס לא ינתן החזר.

פתיחת התוכנית מותנית במספר הנרשמים.ייתכנו שינויים בתכנית.

https://forms.gle/cCCHp1x9wHCK9P3X6

