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ברכת שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר:

תערוכת "Fresh Agro-Mashov" - במה 
מרכזית להצגת חידושים טכנולוגיים פורצי דרך

תערוכת "Fresh Agro-Mashov”, הפכה לפלטפורמה מרכזית להצגת חידושים 
זאת  יישומים בתחום החקלאות,  ופתרונות  דרך, מחקרים חדשים  פורצי  טכנולוגיים 

בנוסף להזדמנות להחליף רעיונות ולדון בנושאים שעל סדר היום הציבורי. 
 

התוצרת החקלאית הטרייה מהווה מקור של גאווה בקרב הציבור הישראלי מראשית 
ימי היישוב העברי בארץ ישראל ומימיה הראשונים של מדינת ישראל. המגוון העשיר של מוצרי החלב ושל פירות וירקות 
האתגר  בישראל.  והתרבות  האכילה  מהרגלי  נפרד  בלתי  חלק  מהווה  התזונתי,  וערכה  טעמה  התוצרת,  איכות  בישראל, 

להרחיב את שיווקה של התוצרת החקלאית הטרייה מישראל בשווקים בחו”ל מהווה אתגר חשוב לחקלאות הישראלית. 

המקצועיות  שיפור  בזכות  בגידולים,  בינלאומיים  סטנדרטים  על  ההקפדה  בזכות  ופיתוח,  במחקר  ההשקעה  בזכות 
מובילי המגמות  על  ונמנים  ערך  מוניטין מקצועי רב  לעצמם  רכשו  ישראל  וההתייעלות המתמדת, חקלאי  האגרונומית 
ואף  די בכך. מדינות רבות דוגמת ספרד, מרוקו, הולנד  העולמיות בענפי החקלאות השונים. אולם בעולם המודרני אין 
מצרים גוברים על ישראל בתחום שיווק התוצרת הטרייה. לצד השבחת הגידולים ושיפור הרווחיות, חשוב לייצר את הכלים 

לפיתוח השווקים לתוצרת ישראלית בתנאים יציבים לטווח ארוך. 

אני מאחל לכולם וועידה מהנה ומפרה.

יאיר שמיר  
שר החקלאות ופיתוח  הכפר  

לפרטים נוספים ורישום: טל: 08-6273838, פקס: 08-6230950
info@mashov.net, www.agro.mashovgroup.net

התערוכה הראשונה והמובילה בישראל
לשיווק  תוצרת חקלאית טרייה

23-24 ביוני, 2015, גני התערוכה, תל אביב

הבטיחו את מקומותיכם 
בתערוכה המיוחדת במינה

לשיווק תוצרת חקלאית

The 25th Fresh AgroMashov

שנות הצלחה

זה קורה פעם ב           שנים

23-24/6/2015  גני התערוכה, תל אביב
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נשיא תערוכת Fresh Agro-Mashov 2014, שמוליק ריפמן:

"החקלאות היא ערך 
התיישבותי שאסור לנו לוותר עליו"

כמיטב המסורת בשנים האחרונות, קבוצת "משוב" מקיימת את התערוכה החקלאית 
הבינלאומית לתוצרת ולמיכון טכנולוגי חקלאי, Fresh Agro-Mashov והפעם בחזית התערוכה - הייצור 

והשיווק של התוצרת הישראלית הטרייה. 
החקלאות היא ערך התיישבותי שאסור לנו,  אנשי התיישבות או למדינת ישראל, לוותר עליו.

החקלאות הישראלית היא מקור גאווה ישראלי ומוצריה מהטובים בעולם. 
אין תחליף לתוצרת החקלאית כחול-לבן, לא רק בגבולות מדינת ישראל יצא שמעה לפניה, אלא גם בארצות 
ומחוזות רחוקים יותר. אנחנו יודעים לגדל, לשפר  את האיכות, את הכמות את המגוון והזנים. אנחנו חייבים 

לאחד כוחות בנושא מציאת אפיקי ייצוא ושיווק חדשים.
אני מבקש להודות לחקלאים שמעבדים את אדמתם, לארגוני החברות לפיתוח תשומות חקלאיות. 

אני רוצה להודות לשר החקלאות, יאיר שמיר, למנכ"ל, רמי כהן ולכל אנשי המשרד.
לבסוף, תערוכת Fresh Agro-Mashov לא הייתה מתקיימת אלמלא האמונה הנשמה והנחישות של חיים 

אלוש, אבי פז והצוות המסור שעובד עימם. 
אני מזמין את כולם לבוא ולבקר בתערוכה.
שמוליק ריפמן 
ראש המועצה האזורית רמת הנגב
יו"ר מרכז המועצות האזוריות בישראל

לפרטים נוספים ורישום: טל: 08-6273838, פקס: 08-6230950
info@mashov.net, www.agro.mashovgroup.net
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ברכת מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות החקלאים, 
מאיר צור:

כחלוף 66 שנים יש סיבות טובות לגאווה
 ,”Fresh Agro-Mashov" לאורחי תערוכת החקלאות

והירקות  הפירות  מחירי  ונושא  בישראל  המחיה  יוקר  לדיון  עלה  שוב  לאחרונה 
ומוצרי החלב משמש ככלי לניגוח החקלאים  ולטיוח של אתגרים עמוקים יותר בחברה 

הישראלית.
בעיסוקה בעלויות, מדינת ישראל אינה מבדילה בין היצרן החקלאי שמייצר את התוצרת הטובה ביותר, במחיר הזול 
ביותר בעולם המערבי, לבין מי שגוזר את הקופון בפערי התיווך. הדבר נכון בכל ענפי החקלאות, הן בתוצרת הטרייה, והן 

במוצרים המעובדים.
ומתאפיינת  בתעשייה  ולא  בחקלאות  לא  המקומי,  הייצור  את  מכבדת  אינה  רבה  במידה  הישראלית  החברה  לצערי, 
בחיפוש אחר הוזלה שרירותית של המחירים ובהיעדר ראייה רחבה, ארוכת טווח וערכית של חשיבות הייצור המקומי. 
שעובדים  לאנשים  וגאווה  כבוד  מתוך  וחברתי,  כלכלי  ביטחון  משמעותה  ובתעשייה  בחקלאות  כחול-לבן”  “תוצרת 

ומייצרים ומתוך כבוד ושייכות לעם יצרני, שהמוצרים הם שלו, שהעבודה עצמה היא ערך בעיניו.
אני מאמין שכעם וכחברה עלינו להגדיר את היצירה, הטעמים והריחות האופייניים והמייחדים אותנו ועל בסיס זה 

להמשיך ולפתח את ביתנו, ממש כמשפחה. 
אני מאמין שכעם וכחברה עלינו להמשיך להכות שורשים ערכיים, אשר יונקים מעשייה משמעותית ומצמיחה המטופחת 

במסירות, ממש כאילנות.
לא נוכל לעשות כן אם נגדע את ענפי הייצור - בחקלאות ובתעשייה כאחד, המהווים את הבסיס לכל זאת.

בכל  לגויים  אור  ותרבות, אשר תהיה  חינוך  על  רצו אבותינו לבנות מדינה ערכית המושתתת  ישראל  בהקמת מדינת 
התחומים. חלמו על מדינה עצמאית במובן הרחב של המילה, ההולכת ונבנית בעמל וביזע, מתוך חזון המוצא את ביטויו 
בחיי היום יום של כל אחד מאזרחיה. מדינה המוגנת על ידי צבאה וחייליה; מדינה שבה היהודי החדש, הצבר, החקלאי, 
מעבד את אדמתו, מכה שורשים ומייצר תוצרת חקלאית; מדינה שבה אנשי התעשייה מפתחים, עובדים בפועל וגאים 

במפעלים משגשגים.
כחלוף 66 שנים יש סיבות טובות לגאווה. מדינת ישראל בנתה חקלאות ותעשייה מהמתקדמות בעולם ועלינו כחברה 
היצרנים  עידוד  בו,  ותמיכה  הייצור המקומי  ידי עדוד  על  לחיזוק מבית  לפעול  ולהפנים  מהו חוט השדרה שלנו,  להבין 

בתעשייה והחקלאים בענפים השונים להמשיך בעשייתם החשובה. 
הבה נישאר מחויבים למקורותינו, ונזכור את שאמר דוד בן גוריון ז"ל: 

"מולדת אי אפשר לקנות בכסף או לכבוש בחרב. צריך אתה ליצור אותה בזעת אפיך".
ברצוני לברך בהזדמנות חגיגית זו את חיים אלוש ואבי פז, המנכ"לים המשותפים של התערוכה, שממשיכים במסורת 
חיונית ומכובדת זו ומפיקים בכל שנה תערוכה המותאמת למגמות ולשינויים המקומיים והגלובאליים תוך הבאת מיטב 

הטכנולוגיה החקלאית והעושים במלאכה.
גם השנה זיהיתם את הפוטנציאל בשוק הרוסי המתהווה ובחרתם להקדיש את מושב הפתיחה לאתגרים וההזדמנויות 

שטומן בחובו.
מאחל לכולנו תערוכה פורה ומהנה!

מאיר צור  
מזכ"ל תנועת המושבים  
יו"ר התאחדות החקלאים בישראל  
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דבר שר הכלכלה, ח"כ נפתלי בנט: 

ענף החקלאות - חלק בלתי נפרד 
מעולם ההיי-טק

החקלאות הישראלית היא שם נרדף בעולם לאיכות וחדשנות טכנולוגית פורצת דרך ועל 
כך גאוותנו. 

במנוע  מדובר  כי  ספק  ואין  לאירופה  משווקת  בישראל  החקלאית  מהתוצרת  אחוז   90
ישראלים  פיתוחים  על  שמתבססים  מוצרים  הישראלי.  למשק  ומשמעותי  חשוב   צמיחה 

משווקים כמעט לכל השווקים בעולם.
הנערכת זו השנה ה-24 ברציפות הנה הזדמנות מצוינת להציג את מיטב   ”Fresh Agro-Mashov 2014" תערוכת
ייחודי המעניק במה  התוצרת הטרייה, כמו גם את הפיתוחים החדשים. כפי שהוכח בעבר, התערוכה היא מקום מפגש 

מקצועית וחשיפה שיווקית למגדלים, סיטונאים, יצואנים ויבואנים. 
הנספחים  הישראליים,  המשווקים  של  ההתמודדות  יכולת  להגברת  הרבה  לחשיבות  מודעים  הכלכלה,  במשרד  אנו 
המסחריים של משרד הכלכלה המוצבים בשווקי אירופה, פועלים ומסיעים ביצירת קשרים כלכליים המובילים לעסקאות 
וכן, בסיוע בכל הקשור לחדירה לשווקים חדשים וביצירת ערוץ ממשי לקניינים מרשתות שיווק אירופאיות מובילות - 

הצלחתם היא הצלחת התוצרת הישראלית.
העולם כולו מצוי בפני אתגר משמעותי של ייצור מזון לאוכלוסיית העולם הגדלה בהתמדה כשמנגד קטנים המשאבים 
לגידול חקלאי. המפתח היחידי למניעת משבר רעב עולמי, טמונה בחדשנות טכנולוגית ובהגברת התנובה והיבול, כל זאת 
באמצעות שימוש בטכנולוגיות חדשניות למים ,פיתוחים בהשקיה ,הנדסה גנטית, מיכון טכנולוגי ורובוטיקה.                                                                                                           
בתחומי  בעתיד  יותר  משמעותיים  חלקים  ויתפוס  ילך  והוא  ההיי-טק  מעולם  נפרד  בלתי  חלק  הוא  החקלאות  ענף 
החדשנות והפיתוח, ומכאן גם ההזדמנות למשק הישראלי ול-”מוח היהודי”, מוח  הפורץ את גבולות המעטפת והופך את 

הבלתי אפשרי למוחשי.  
לישראל יש את הכלים, הידע והיכולת להמשיך ולהוביל בתחום המחקר והפיתוח הטכנולוגי  ואנו  פועלים על מנת לקדם 

יוזמות ורעיונות בתחום זה הן בהקצאת משאבים והן באמצעות ייעוץ הכוונה וחניכה.
אני מאחל לכולנו תערוכה מוצלחת, מפגשים מועילים וקידום החקלאות הישראלית.

בכבוד רב,
ח"כ נפתלי בנט  
שר הכלכלה  

התערוכה הראשונה והמובילה בישראל
לשיווק  תוצרת חקלאית טרייה

23-24/6/2015 גני התערוכה, תל אביב

שנות הצלחה

זה קורה פעם ב           שנים
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דבר יו"ר החטיבה להתיישבות, דני קריצ'מן: 
החקלאות - מנוע לפיתוח ההתיישבות

החקלאות היוותה עוד מימי קדם דרך להגדרתו של העם היהודי בציון. חלוקת הארץ לשבטים 
הגדירה את האזורים הגיאוגרפיים בהם עסקו בני ישראל בחקלאות. גם המודל הציוני של העת 

החדשה נסב סביב החקלאות וההתיישבות בכל חלקי הארץ.
לחקלאות תפקידים חשובים בתקומתה וקיומה של מדינת ישראל, החל בעשיה החקלאית, 
והפיתוח  המחקר  דרך  שלנו,  היום-יומי  לקיום  חיוניים  מזון  ומוצרי  גלם  מוצרי  שמייצרת 

החקלאי הישראלי, ששמו יצא לכל רחבי תבל. זרעי היזמות וההי-טק הישראלים נבטו מהמחקר והפיתוח החקלאי עליו 
אנחנו כה גאים ומברכים.

החקלאות הינה מקור פרנסה לאלפי משפחות במושבים, בקיבוצים ובכפרים הפזורים בכל רחבי מדינת ישראל. באמצעות 
החקלאות אנחנו מגדירים גם את גבולות ארצנו ונעזרים בה להמשיך ולהחזיק בקרקעות המדינה בכל חבלי הארץ.

החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית אחראית על הקמה ופיתוח התיישבות כפרית ברמת הגולן ובגליל, ביהודה 
ושומרון, בבקעת הירדן ובבנימין, בנגב ובערבה. רוב רובה של ההתיישבות מבוססת על החקלאות לסוגיה השונים, נראה 

כי החקלאות הינה מנוע לפיתוח ההתיישבות בישראל.
ולפיתוח  למתיישבים  חקלאיים  יצור  אמצעי  להקמת  חקלאיים,  משקים  להקמת  פועלים  להתיישבות  החטיבה  אנשי 
תשתיות נדרשות למגדלים. החטיבה להתיישבות מסייעת בתקצוב מחקר ופיתוח חקלאי, במערכות תומכות ובמרכיבי 
ביטחון. בשנים האחרונות משקיעה החטיבה להתיישבות מאמצים רבים בשיקום תשתיות בישובים החקלאיים הוותיקים 

ובסיוע לישובים חדשים ומתחדשים, שברובם מבוססים על תעשייה חקלאית.
תערוכת "Fresh Agro-Mashov 2014” הנערכת זו השנה ה-25 ברציפות הנה הזדמנות מצוינת להציג את החיבור 

הנהדר בין חקלאות והתיישבות בישראל, שמניב פירות  לחקלאים, למגדלים, לסיטונאים, למדינה ולציבור הרחב.
בשמי ובשם כל אנשי החטיבה להתיישבות אני מאחל לכולנו תערוכה מוצלחת ופוריה, הרבה מפגשים מניבים ובעיקר 

שנמשיך לפתח ולקדם את החקלאות הישראלית.
בברכה,  
דני קריצמן  
יו"ר החטיבה להתיישבות  
ההסתדרות הציונית  
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Save The   Date

26 בינוואר 2015, 
AVENUE, איירפורט סיטי
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Save The   Date

לחקלאות
ועידת ישראל

למתן חסות ולפרטים נוספים: 08-6273838  
info@mashov.net :בדוא"ל

www.agro.mashovgroup.net 

וועידת ישראל הפכה למסורת ותתקיים בפעם ה-5 
ברציפות. מטרת הוועידה להעלות את קרנה 
של החקלאות בישראל ולקדם את נושאי 

השעה הבוערים ביותר.

בוועידה מידי שנה משתתפים
שרים f ראשי משרד האוצר f ראשי בנק ישראל וראשי 

המשק בישראל f ראשי תנועות ההתיישבות, ראשי 
המועצות האזוריות f ראשי החקלאות והחקלאים 

המובילים בישראל f עיתונאים בכירים, פרסומאים, אנשי 
מדיה ויחסי ציבור f מנהלים בכירים ברשתות השיווק 
המובילות ובחברות מזון מובילות f חקלאים מובילים

שמים את החקלאות 
על סדר היום הציבורי
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אבוקדו גרנות
כבר 50 שנה שלך ובשבילך

חזי מאור 
וצוות  עובדי אבוקדו גרנות

כתובת: אבוקדו גרנות ד.נ. חפר מיקוד 3881100 
avocado@granot.co.il :טלפון 04-6321412 | פקס: 04-6321434 | מייל

דבר חיים אלוש, מנכ"ל שותף בקבוצת משוב:
קפיצת מדרגה בהכנסות מענף החקלאות

הגידול המתמשך באוכלוסיית העולם והעלייה העצומה ברמת החיים בהודו, סין ובמדינות 
נוספות, יצרו ביקוש עצום למזון ואת התחושה שי מזון הוא ההשקעה של העתיד. 

את התוצאה רואים בבורסת הסחורות העולמיות )מחיר החיטה בבורסות זינק מקיץ 2010 
בכ-100%(  התייקרו  והכותנה  והקפה  בממוצע  ב-40%  מאז  עלה  התירס  בממוצע;  ב-30% 
 8.6 של  שווי  לפי  תנובה  את  רכשה  הסינית  ברייט-פוד  האחרונה:  מהעת  הענק  ובעסקאות 

מיליארד שקל. אייל ההון וורן באפט רכש בימים אלה בעלות מלאה על חברת אגרולוג'יק מנתניה, קרנות ענק מתעניינות 
ברכישת חברת מרינה פטריות הגליל, לפי שווי של 240 מיליון שקל.

מטרת התערוכה היא להסיר חסמים משמעותיים ולסייע למגדלים לעשות קפיצת מדרגה משמעותית שתביא להגדלת 
הרווחיות במשקים. זאת לאור הביקוש העצום למזון, ידע, יצירתיות ומקוריות של החקלאי הישראלי.

החסמים המרכזיים להגדלת הכנסות החקלאי הם:
א. חשש הציבור משאריות חומרי הדברה.

ב. שילוב דור ההמשך במשקים.
חשוב שגם הצרכנים, המשווקים והממשלה תדע. האינטרס של כולנו הוא לשמור על החקלאות ועל החקלאים מכל 
משמר. מי שבונה על הוזלת מחירי המזון עי רכישת תוצרת חקלאית מחו"ל - פשוט לא יודע באיזה עולם הוא חי. מחירי 
התוצרת החקלאית בעולם במגמת עלייה תלולה והם ימשיכו לעלות. תמיד ישתלם יותר לרכוש את התוצרת מהחקלאי  

בישראל ללא עלויות מטורפות של הובלה אווירית או ימית. 
ועוד לא דברנו על בטחון המזון בעתות מלחמה.

בברכה,  
חיים אלוש  
מנכ"ל שותף בתערוכת פראש אגרו- משוב"  

ויקטור חברה לייבוא ושיווק צמיגים

יבואנית מותגים בעלי איכות גבוהה

ייבוא צמיגי חקלאות, יערנות, ציפה, תעשייה, עבודות עפר, נוסעים, משא, צמיגים מלאים ואבובים.
BKT � מהווה כיום אחד מהיצרנים המובילים בעולם לצמיגי OFF�HIGHWAY שמייצא ללמעלה מ�100 מדינות ברחבי העולם

ל�BKT מגוון עצום של צמיגי חקלאות רדיאליים ודאגונליים, יערנות, תעשייה, עבודות עפר, טרקטורונים מכסחות דשא, צמיגים מלאים ואבובים.
בבעלות BKT ארבעה מפעלים הממוקמים ברחבי הודו ועל כן הינה בעלת יכולת להרחיב את היצור והפיתוח ולהכיל את הדרישה ההולכת וגדלה ברחבי העולם.

טווח צמיגי החקלאות נע כיום מג‘נט 12 ”ועד ג‘נט 54”  טווח צמיגי התעשייה ועבודות העפר� מג'נט 8”ועד ג‘נט 54”
ETRTO f T&RA f JATMA f ITTA � מאושרים ע”י התקנים הבאים BKT צמיגי

ISOO: 9000�2001 ISOO: 14001 בעלי התקנים הבאים BKT מפעלי
כ�5 שנים ויקטור חברה לייבוא הינה המשווקת הבלעדית בישראל של חברת BKT בפריסה ארצית

f ניתן להשיג את הצמיגים בפנצ'ריות

טל: 08-8502027  • פקס: 08-8502037 • החרושת 13 קריית מלאכי 
import@super-tyre.com  :אימייל •  www.super-tyre.com :אתר

וווווווווקקקקקקק בוא וששששש  חבררררההההה ללללל

ללל

ויקטור חברה
לייבוא הינה

בעלת
ISO�9001

החרושת 13 קריית מלאכי  • • פקס: 08-8502037 טל: 08-8502027
import@super-tyre.com אימייל: • www.super-tyre.com אתר:
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כנסים ואירועים בתערוכת   
2014

אבוקדו גרנות
כבר 50 שנה שלך ובשבילך

חזי מאור 
וצוות  עובדי אבוקדו גרנות

כתובת: אבוקדו גרנות ד.נ. חפר מיקוד 3881100 
avocado@granot.co.il :טלפון 04-6321412 | פקס: 04-6321434 | מייל

10.6.14, יום ג'
12:00-09:00 - מושב פתיחת התערוכה, העוסק בשיווק תוצרת חקלאית טרייה- בהשתתפות סגל דיפלומטי, בכירי ענף 

החקלאות, יצואנים, חקלאים מובילים, תקשורת מהארץ ומהעולם ועוד.
12:00-09:00 - הכנס השנתי של 100 מגדלי הפלחה המובילים בישראל, בשיתוף ארגון עובדי הפלחה.

13:00-12:30 - טקס גזירת סרט -בהשתתפות שגרירים, נספחים, בכירי ענף החקלאות, תקשורת מהארץ ומהעולם ועוד.
15:30- 13:30-  כנס 100 מגדלי הפירות המובילים בישראל.

11.6.14, יום ד'
14:00-11:00 - הכנס השנתי והמסורתי של מועצת החלב- בהשתתפות כ- 300 רפתנים.

15:30-13:30 - כנס 100 מגדלי הירקות המובילים בישראל.
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"לשבור את תקרת הזכוכית של 
החיטה 1,000- ק"ג לדונם"

כנס גידולי השדה )הפלחה(, יום שלישי, 13:15-08:30
בחסות: 

תוכנית הכנס:
8:30 - התכנסות, דברי פתיחה וברכות

הרצאות בנושא "תקרת הזכוכית" 
מרצים:

היבול  “תקרת  לחקלאות-  הפקולטה   - עבו  שחל  פרופ' 
בחיטה - היכן היא היום? והאם ניתן להעלותה?"

פרופ’ שוקי סרנגה - הפקולטה לחקלאות- "שונות גנטית 
מחיטת הבר - אבני בנין של המהפכה הירוקה הבאה".

"טון  וולקני-  מכון  גילת,  מחקר  מרכז   - בונפיל  דוד  ד"ר 
גרגרי חיטה. נקודת מבט של איכות הסביבה".

ד"ר רואי בן דוד - מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני- 
“על קו הזינוק לפני המירוץ - התבססות חיטה ופוטנציאל 

השפעתה על היבול".
פאנל בהנחיית ד"ר דוד בונפיל

משתתפים בפאנל:
מר יוסי דרור - הזרע
מר אודי מידן - הזרע

מר אריק הירשמן - אגרידרה
מר איתמר לופו - חב' קיימא

12:00 - ארוחת צהריים

רוסיה- אתגרים והזדמנויות 
לשיווק תוצרת חקלאית

 מושב פתיחת התערוכה הבינלאומית "פראש אגרו-משוב"
10 ביוני 2014, בין השעות 10:00-14:00 

בחסות: 

התוצרת החקלאית הטרייה ברוסיה מבוססת בעיקרה על 
ייבוא. ישראל, כמו מדינות אחרות בעולם מייצאים לשוק 
הרוסי, אך רחוקים מלהגיע למיקסום הפוטנציאל ולתת מענה 
על מלוא הביקוש. השוק הרוסי עודנו בהתהוות הסטנדרטים 
והדרישות לאיכות התוצרת נמוכות ביחס לאירופה המערבית, 

ומכאן פוטנציאל ההזדמנויות הגדול.  
בוא לקשור קשרים חדשים ולקבל כלים מעשיים אשר יסייעו 
לך להגדיל את הרווחיות מהתוצרת שלך באמצעות השוק 

הרוסי ולהתמודד עם האתגרים שבדרך.
שילוח,  חברות  יצואנים,  מובילים,  חקלאים  היעד:  קהל 
ועוד. הכנס יתקיים  עמילי מכס, חברות ביטוח, תקשורת 
בהשתתפות מיטב המומחים מהארץ ומחו"ל, בכירי הענף, 

יצואנים וחקלאים מובילים.

תוכנית הכנס:
מנחה: מר פייר אסקודו, עורך ראשי של המגאזין הבינלאומי 

EuroFresh Distribution
10:20-10:00 התכנסות

10:30-10:20 ברכות ודברי פתיחה
מר שמוליק ריפמן, נשיא תערוכת פראש אגרו משוב 2014

מר אלון רשף, מנכ"ל לשכת המסחר ישראל רוסיה
10:45-10:30 התפתחויות מסחריות וכלכליות בין רוסיה 

וישראל
מר אדוארד ורטיאנו, נספח כלכלי, שגרירות רוסיה בישראל

11:00-10:45 סקירת מגמות ואתגרים בשיווק תוצרת חקלאית 
בעולם  מר פייר אסקודו, עורך ראשי של המגאזין הבינלאומי 

EuroFresh Distribution
11:30-11:00 הדוב הרוסי- מגמות אתגרים ופוטנציאל בשיווק 
 Ms. Natalya( במטובה  נטליה  גב’  הרוסי  לשוק  תוצרת 

 .Eurofresh Distribution מגזין ,)Bamatova
11:30-11:45 רוסיה כשחקן חשוב להגדלת הרווחיות היצוא 
החקלאי אורי צוק בר, סמנכ”ל בכיר למחקר כלכלה ואסטרטגיה, 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
11:45-12:10 רשתות השיווק ברוסיה- סקירה על מבנה 

השוק, הרשתות המובילות בענף, כיצד פועלות 
ואיך ניתן להיכנס אליהן?

מר רומן דמינוב )Mr. Roman Demidov(, סיטונאי בכיר 
המשווק לכל רשתות השיווק הגדולות ברוסיה

ניתן להתמודד עמן-  וכיצד  12:10-12:30 אתגרי השוק 
אבטחת התשלום, תנאי התשלום ועוד.

עו”ד אנה משה, שותפה בכירה במשרד פרל כהן, ראש הדסק 
הבינלאומי-רוסי 

12:30-13:00 ענף הפלפל- רוסיה כדרך להגדלת הרווחיות הענף
ולדימיר סאקס מנכ”ל יונתן פארם
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כנס 100 מגדלי הפירות המובילים בישראל

יום ג, 10 ביוני, 14:00-16:30

בחסות: 

העצומה  והעלייה  העולם,  באוכלוסיית  המתמשך  הגידול 
ביקוש  יצרו  נוספות,  ובמדינות  סין  בהודו,  ברמת-החיים 

עצום למזון, ותחושה כי מזון, הוא ההשקעה של העתיד.

את התוצאה רואים בבורסות הסחורות העולמיות )מחיר 
החיטה בבורסות זינק מקיץ 2010 ב-30% בממוצע; התירס 
עלה מאז ב-40% בממוצע, והקפה והכותנה התייקרו בכ-

"ברייט-פוד"  האחרונה:  מהעת  הענק  ובעסקאות   )100%
  ,₪ מיליארד   8.6 של  שווי  לפי  תנובה  את  רכשה  הסינית 
רכש  העולם,  מעשירי  באפט,  וורן  האמריקני  ההון  איל 
בימים אלה בעלות מלאה על חברת "אגרולוג'יק" מנתניה, 
מרינה-פטריות- חברת  ברכישת  מתעניינות  ענק  קרנות 

הגליל לפי שווי של 240 מיליון ₪. 
לאלפי  מצטרפות  חקלאיים,  בתחומים  הללו,  העסקאות 
עסקאות ומיזמים שנעשו ונעשים בעולם. יזמים ישראלים 
הדרכות  ועורכים  מתקדמות,  חוות-חקלאיות  מקימים 
בקוסטה-ריקה  באנגולה,  באתיופיה,  בהודו,  חקלאיות 

ובירדן. 
למגדלים לעשות קפיצת מדרגה  לסייע  היא  מטרת הכנס 
משמעותית שתביא להגדלת הרווחיות, זאת לאור הביקוש 

החקלאי  של  ומקוריות  יצירתיות  ידע,  למזון,  העצום 
הישראלי.

במשק  ולהשתלב  לבוא  ההמשך  לדור  לקרוא  הזמן  הגיע 
במשך  שנעשתה  הגדולה  וההשקעה  מהפירות  וליהנות 

שנים במשקים בענף הפירות. 
הכנס יתקיים בהשתתפות 100 המגדלים המובילים בענף 
ובניהם/בנותיהם, קניינים מרשתות שיווק, משווקים ועוד.

תוכנית הכנס:
14:00- 14:20 - התכנסות

14:20-14:30 - ברכות ודברי פתיחה
מר מאיר צור, יו"ר התאחדות חקלאי ישראל

מר דרור וייס, מנהל החטיבה החקלאית, חברת כצט 
14:30-15:00 - העברה בין דורית- הכוורת המשפחתית, 
מר אלי כהן, מנכ"ל חב' הדרכה יוצרת פיתוח ארגוני בע"מ 

מומחה להעברת עסק מדור לדור.
15:00-15:30 - רוצה להרוויח יותר שקלים לק"ג?- מר רגב 
הדרך  פורצי  המיתוג  ממובילי  למיתוג,  מומחה  קוויצקי, 

בתוצרת החקלאית- עין יהב, דוד משה, ענבי טלי.
15:30-16:30 - ארוחה חגיגית 

קפיצת מדרגה בהכנסות מענף הפירות

"הרשת והרפת החברתית"
כנס הרפתנים השנתי של מועצת החלב 

 יום רביעי, ה-11 ביוני, 10:00-13:00

בחסות: 

תוכנית הכנס:
מנחה: איציק שניידר, סמנכ“ל מועצת החלב

11:00 - התכנסות
מנכ"לית  קראוס,  מיכל  גב'   -  2014 החלב  ענף   -  11:30

מועצת החלב

12:00 - הרפתן החדש - מר עומר נוביץ ומר יורם קלגרד
דר'   - החברתית  במדיה  והנוקד  הרפתן  תדמית   -  12:30

משה משעלי
13:00 - ניהול ענף החלב בעידן של מדיה חברתית - 

 פאנל בהשתתפות בכירי ענף החלב
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 במעמד: שמוליק ריפמן - נשיא תערוכת "פראש אגרו משוב" 2014, יו"ר מרכז 
    המועצות האיזוריות,  ראש מועצת רמת נגב

    ח"כ זבולון כלפא - יו"ר הלובי החקלאי בכנסת

    איתן ברושי - מזכ"ל הקיבוץ הארצי

    אבו וילן - מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל

יו"ר התאחדות חקלאי ישראל     מאיר צור- מזכ"ל תנועת המושבים,  

    דובי אמיתי- נשיא התאחדות האיכרים

    דני קריצ'מן - יו"ר החטיבה להתיישבות

יום ג', 18 בינואר, בשעה 12:30
גני התערוכה תל אביב

world zionist organization

טקס פתיחת תערוכת
Fresh AgroMashov  2014

טקס גזירת הסרט

10 ביוני, יום ג', 12:30, בביתן של זרעים גדרה
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כנס מגדלי הירקות

יום ד', 11 ביוני, 18:00-15:40

בחסות: 

העצומה  והעלייה  העולם,  באוכלוסיית  המתמשך  הגידול 
ביקוש  יצרו  נוספות,  ובמדינות  סין  בהודו,  ברמת-החיים 

עצום למזון, ותחושה כי מזון, הוא ההשקעה של העתיד.
את התוצאה רואים בבורסות הסחורות העולמיות )מחיר 
החיטה בבורסות זינק מקיץ 2010 ב-30% בממוצע; התירס 
עלה מאז ב-40% בממוצע, והקפה והכותנה התייקרו בכ-

"ברייט-פוד"  האחרונה:  מהעת  הענק  ובעסקאות   )100%
  ,₪ מיליארד   8.6 של  שווי  לפי  תנובה  את  רכשה  הסינית 
רכש  העולם,  מעשירי  באפט,  וורן  האמריקני  ההון  איל 
בימים אלה בעלות מלאה על חברת "אגרולוג'יק" מנתניה, 
מרינה-פטריות- חברת  ברכישת  מתעניינות  ענק  קרנות 

הגליל לפי שווי של 240 מיליון ₪. 
ולסייע  משמעותיים  חסמים  להסיר  היא  הכנס  מטרת 
שתביא  משמעותית  מדרגה  קפיצת  לעשות  למגדלים 
העצום  הביקוש  לאור  זאת  במשקים,  הרווחיות  להגדלת 

למזון, ידע, יצירתיות ומקוריות של החקלאי הישראלי. 
החסמים המרכזיים להגדלת הכנסות החקלאי הם: 

א. חשש הציבור משאריות חומרי הדברה. 
ב. הגברת שילוב דור ההמשך במשקים.

בכנס יינתנו כלים מעשיים שיסייעו לדור ההמשך להשתלב 
לאימוץ  הדרכים  בכנס  יידונו  כן,  כמו  המשפחתי,  במשק 

שיביא  מה  המקומי,  בשוק  גאפ"  ו"היורו  גאפ"  ה"גלובאל 
להקטנת עלויות ולהגדלת ביטחון הציבור בצריכת ירקות.  
הכנס יתקיים בהשתתפות 100 המגדלים המובילים בענף 
ובניהם/בנותיהם, קניינים מרשתות שיווק, משווקים ועוד.

תוכנית הכנס:
15:40- 16:00- התכנסות

ארגון  מזכיר  יפרח,  מאיר  מר  ברכות-   -16:00-16:05
מגדלי הירקות בישראל.

לעידוד  מעשיים  כלים  ראשון-  מושב   -16:05-16:35
השתלבות דור ההמשך בענף הירקות.

התקנים  אימוץ  חשיבות  ראשון-  מושב   -16:35-17:15
המקובלים בעולם ע"י השוק המקומי.

*תקינה במבט עולמי, מר פייר אסקודו, העורך הראשי של 
.EuroFresh Distribution  המגזין הבינלאומי

במשוב  משותף  עורך  אלוש,  חיים  מר  בהנחיית  *פאנל 
חקלאות ובהשתתפות: מר מאיר יפרח מזכיר ארגון מגדלי 
החקלאות,  משרד  מנכ"ל  כהן,  רמי  מר  בישראל,  הירקות 
ה"גלובאל  נציג  מוביל,  משווק  שיווק,  ברשת  בכיר  נציג 

גאפ" בישראל.
 17:15-18:00- ארוחה חגיגית

קפיצת מדרגה בהכנסות מענף הירקות

התערוכה הראשונה והמובילה בישראל
לשיווק  תוצרת חקלאית טרייה

23-24/6/2015 גני התערוכה, תל אביב

שנות הצלחה

זה קורה פעם ב           שנים
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על פי דו"ח שפרסמה החודש הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 
היה ערך התפוקה החקלאית בשנת 2013  כ-30 מיליארד ש"ח 
)גידולים צמחיים 18 מיליארד ש"ח, ובעלי חיים 11.9 מיליארד 

ש"ח( . ערך התפוקה דומה לשנת 2012. 
התוצר המקומי הגולמי בחקלאות )ערך התפוקה החקלאית 

פחות התשומה הקנויה כגון: דשנים וחומרי הדברה, כולל 
הבלאי ( עמד על 12.2 מיליארד ש"ח. התוצר המקומי הנקי 
)תוצר מקומי גולמי בחקלאות ללא הבלאי( היה 10.0 מיליארד 
ש"ח, ונוספו לו כמיליארד ש"ח פיצויים ותקבולים נוספים  
בענף )כגון: פיצויים מביטוח, תמיכות ותקבולים אחרים( 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: ערך התפוקה החקלאית בשנת 2013 דומה 
לשנה הקודמת: כ-30 מיליארד שקל f הרכב התפוקה החקלאית נותר דומה 
לשנים קודמות ועמד על 60% גידולים צמחיים  ו-40% בעלי חיים ותוצרתם 

קציר חיטה בעמק בית שאן

החקלאות בישראל
בשנת 2013
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-  עלייה של 32% לעומת השנה הקודמת. ההכנסה הנובעת 
מחקלאות הסתכמה ב-11 מיליארד ש"ח. 

היתרה לחקלאים, לאחר ניכוי התמורה למשרות שכיר, 
בשנת 2013 הייתה 5.8 מיליארד ש"ח -ירידה של 4% לעומת 
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שנת 2012. בחישוב היתרה לא הופחתו תשלומי הריבית 
שמשלמים החקלאים עבור פעולות ייצור.

אחוז השינוי בערך התפוקה 
החקלאית -כל שנה לעומת קודמתה

קודמות  לשנים  דומה  נותר  החקלאית  התפוקה  הרכב 
ועמד על 60% גידולים צמחיים )המורכבים בעיקר מענפי 
הירקות,תפו"א ומקשה ומטעים, ללא פרי הדר(  ו-40% בעלי 

חיים ותוצרתם )המורכבים בעיקר מבקר וצאן ועופות(.
ערך התפוקה החקלאית, לפי ענף

ערך התפוקה החקלאית,
לפי ענף

בבחינת הגידולים הצמחיים, נמצא שחלה עלייה של 56.8% 
אגוזי האדמה  ועלייה של 34.8% בכמות  בכמות הבטטות 
)בוטנים(, בנוסף חלה ירידה של כ-10.6% בכמות פרי הדר, 

בית האריזה של ישובי חבל מעון
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בין היתר בעקבות ירידה בכמות התפוזים )שמוטי( וכן 
ירידה בכמות הקליפים )סוגי קלמנטינות(. 

בתפוקת בעלי החיים, חלה עלייה של כ13.5% בכמות 
הבקר לשחיטה, עלייה של 9.7% בכמות הדבש ועלייה של 
9% בכמות חלב הכבשים. כמות ביצי המאכל נותרה ללא 
שינוי אך במקביל חלה עלייה במחירן בשיעור של 6.8% .

מכלל ערך הייצור החקלאי 38% נמכרים לשוק המקומי, 
35% לתעשייה, 18% ליצוא ו-9% מסופקים לתוצרת ביניים. 
בגידולים הצמחיים 55% מערך התפוקה נמכרים לשוק 

המקומי, 30% ליצוא,9% לתוצרת ביניים ו-6% מסופקים 
לתעשייה. בענף בעלי החיים 79% מערך התוצרת מופנים 
לתעשייה, 13% לשוק המקומי, 8% לתוצרת ביניים ו-1% 

ליצוא.
ירידה  חלה  המקומי  לשוק  המיועדת  התפוקה  בערך 
ירדה  של כ-2%. בעוד שכמות התפוקה לשוק המקומי 
לשוק  התפוקה  במחירי   6.4% של  עלייה  חלה  ב-7.7% 
המקומי. בהשוואה לשנת 2012 התפוקה לשוק המקומי 
לשוק  המיועדת  בכמות   10% של  )גידול  ב-7%  עלתה 
המקומי שקוזז עם ירידה קלה של 2.5% במחיר(.   

הרכב ערך התשומה הקנויה בשנת 2013 נותר 
דומה לשנים קודמות, כאשר הרכיב העיקרי הוא 
המספוא המהווה כ-39% מהתשומות החקלאיות 
ואחריו מדורגים דלק, שמנים וחשמל המהווים 
15% מסך התשומה הקנויה בשנת 2013. מחירי 
התשומה הקנויה בחקלאות עלו ב-1.4%, לעומת 
עלייה של 12.0% משנת 2011 לשנת 2012. במחירי 
המספוא חלה ירידה של 1.7% לעומת זאת חלה 
עלייה במחירי חומרי הריבוי )15.7%( במחירי 
המים )7.7%(, במחיר החלפים ותיקונים )3.4%( 
ובמחירי הובלה שכורה )2.1%(. כמות המים שסופקה 
לחקלאות עלתה ב-6.6% , כמות חומרי הריבוי 
ירדה ב-7.5% , כמות חומרי האריזה ירדה ב-5.5% 
, כמות החלפים והתיקונים ירדו ב-4.6% והיקף 

ההובלה השכורה ירד ב-2.4%.  ערך התשומה הקנויה בחקלאות -ללא בלאי

בשנת 2013 ערך התפוקה הכולל נותר ללא שינוי וזאת כתוצאה מירידה של 3.4% בכמות התפוקה החקלאית שקוזזה על 
ידי עלייה של 3.4% במחירי התפוקות. ערך תפוקת בעלי החיים עלה ב-2% ואילו ערך התפוקה הצמחית ירד ב-1.5%. 
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חצילי נוימן - מותג החצילים המוביל
על כ-80%  מותג החצילים החולש  הוא  נוימן"  "חצילי 

משוק החצילים בישראל.
נוימן נולד בגני יוחנן. הוריו היו בין ראשוני המתיישבים 
חזר  בצנחנים  הצבאי  שירות  לאחר  המושב.  וממקימי 
קיבל  נפטר  שאביו  לאחר  אביו.  עם  ביחד  במשק,  לעבוד 
נוימן החלטה, להמשיך את הפעילות המשקית ולהרחיבה. 
נוימן  אך  שונים,  מסוגים  ירקות  במשק  ייצרו  בעבר 
החליט להתמקד ולהתמחות בגידול יחיד - גידול חצילים 

איכותיים, בהיקף של כ- 2,000 דונם.
אחד,  בגידול  נוימן  של  ההתמקדות 
הביאה  להתמחות,  הפך  השנים  שעם 
אותו להצטיין בגידול ולדעת בדיוק כיצד 
לחלק את הגידול, כך שיוכל לספק חצילים 
כיום  השנה.  כל  לאורך  השיווק,  לרשתות 
הירקות  בענף  יעקב  של  משקו  מוביל 
ורעייתו  יעקב  דוגמא למשקים חקלאיים אחרים.  ומהווה 
נוספים,  משפחה  בני  עם  ביחד  במשק,  במרץ  עובדים 
ומשווקים את החצילים לרשתות השיווק המובילות בארץ 
ולשוק התעשייתי. לפני מספר שנים נבחר נוימן כחקלאי 

מצטיין מטעם מועצת הצמחים.
כמו  ושגור  פשוט  מוצר  לקח  "יעקב  המועצה:  מנימוקי 
בעל  איכותי,  כמוצר  אותו  ומשווק  מיתג  טיפח,  החציל, 
זמינות גבוהה ברשתות השיווק ובמשקי הבית. יעקב היה 
מוצר  במיתוג  שהאמינו  הראשונים,  הירקות  מגדלי  מבין 
הניבה  הזאת  האמונה  השנים,  וברבות  טרי  כירק  פשוט 

קולינרית  למודעות  החציל  את  העלה  יעקב  פירותיה. 
וציבורית, על אף שאין יתרון יחסי בגידול חצילים במרכז 
את  לקבל  נוימן  משפחת  נבחרה  ועוד  אלו  כל  על  הארץ. 

אות החקלאי המצטיין בענף הירקות".

יעקב נוימן - החליט להתמקד ולהתמחות בגידול יחיד
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אבטיחי עמרם ילוז - 
מתוק מתוק באדום, ירוק

האבטיח  מגדלי  ראשון   - יבניאל  תושב  ילוז,  עמרם 
מהשירות  שהשתחרר  מאז  אבטיחים  מגדל   - בישראל 
הצבאי ב-1968. כיום נחשב ילוז לאחד ממגדלי האבטיח 

הגדולים בישראל.
מצה"ל  השחרור  ואחרי  חקלאי  להיות  "רציתי  ילוז: 
מדריך  ימים  באותם  שהיה  נרקיס,  ואורי  ליבניאל  הגעתי 
על  'אבטיח  לגדל  לי  הציע  החקלאות  משרד  של  חקלאי 
לזרוע  הציע  נרקיס  חדשני.  אז  שנחשב  גידול  ניילון', 
בניילון ולקטוף בסוף מאי, בעוד שבאותה תקופה התרגלו 
יולי. צריך להבין שבאותם ימים כל  שיש אבטיחים בסוף 
היו  היבולים  הפתוח,  מהשדה  הגיע  בשווקים  שמכרו  מה 

נמוכים והאבטיחים לא היו משהו. 

ונרקיס  בייבי שחור'  'שוגר  אז  זן שנקרא  "התחלנו עם 
הכול   - זריעה  מכונות  היו  לא  אז  לעשות.  מה  לנו  אמר 
סוחרים  הקטיף,  הגיע  ואז  הפועלים.  עם  בידיים,  עשינו 
החלקה  את  לראות  הגיעו  הסיטונאי  ומהשוק  אביב  מתל 
שלי, מכרנו אז במחיר של 1,500 לירות ישראליות לדונם - 
כך זה התחיל, לקח לנו 5-4 שנים עד שגידלנו נורמלי. מאז 
אני מגדל בלי הפסקה אבטיחים, מלונים. בעבר גידלתי גם 

דלעת, שום ובצל".
אבטיח,  ורק  אך  של  דונם  כ-1,300  ילוז  מגדל  היום 
מחודש מאי ועד לסוף אוגוסט, כאשר 85% מהאבטיחים 
אוריג'ין  חברת  של  מקסימה  מזן  הינם  מגדל  שהוא 

זרעים. 
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עטרה - שיווק למרכולים ולשוק המוסדי
עטרה - חברה לגידול ושיווק ירקות 
נוסדה בשנת 1994 ע"י משפחת עטר, 
ממושב אביטל, שפעילה בענף החקלאות 

זה למעלה מ-50 שנה ברציפות.
נחום ודליה עטר הגיעו למושב אביטל 
והקימו את המשק החקלאי של המשפחה. 
במשק עטר גידלו בצל, ירקות שורש, 
סלק, תפוחי אדמה, בוטנים והמשק 
פעיל באופן מלא 

עד היום.
שחרורו  עם 

מהשירות הצבאי החליט הבן, עופר עטר, 
עטרה ששמה  להקים את חברת השיווק 
כפועל יוצא משם המשפחה. בהמשך אליו 

הצטרפו בהמשך אחיו, דרור ודותן. 
עופר עטר, מנכ"ל החברה: "בתחילת פעילותה התמקדה החברה 
באזור הצפון ולאט-לאט התרחבה לפעילות כלל ארצית. החברה 
התפתחה וגדלה וכיום משווקת את מוצריה לכל רחבי המדינה 
החברה פועלת ממחסניה שבמושב אביטל. לאחרונה החלה החברה 
בבניית מרכז לוגיסטי חדש ומתקדם ביותר, שישתרע על שטח 
של כ-7,000 מ"ר בהשקעה של כ 20 מיליון ₪ וימוקם בפארק 
מבואות הגלבוע. הצפי הוא ששעריו של מרכז ההפצה החדש 

יפתחו בספטמבר 2015".
חברת עטרה מתמחה בגידול ושיווק 
תוצרת חקלאית טרייה למגוון רחב של 
בתחום  הישראלית.  בחברה  סקטורים 
לרשתות  משווקת  החברה  הקמעונאי, 
שיווק פרטיות, מרכולים רבים מהמגזר 

הקיבוצי וההתיישבות העובדת ועוד. 
בתחום המוסדי, עטרה עובדת עם רשימה 
ארוכה של חברות קייטרינג ומספקת תוצרת 
חקלאית טרייה לחברות ההסעדה המובילות 
בישראל. מחלקה מיוחדת בעטרה מטפלת 
אולמות  האירועים,  בתחום  טריה  חקלאית  תוצרת  באספקת 

השמחה והמסעדות. 
עופר עטר: "גם אחרי תהליכי ההתפתחות הרבים שעברה 
מהתוצרת  נכבד  וחלק  בנפשנו  חקלאים  עדיין  אנחנו  החברה, 
שהחברה משווקת מקורה בגידול עצמי. עם זאת, אנחנו ממשיכים 
בשיתוף פעולה ברכישת תוצרת מול בתי אריזה המובילים בארץ, 
כגון: חבל מעון, עצמונה, בראשית, מהדרין, פרי מטולה, רפקור, 

גזר בגלבוע, טנא, גליל שוק מקומי ועוד".  

חברת עטרה תמשיך לפעול במרץ בכדי למצב את מעמדה 
המוביל בתחום שיווק והפצת תוצרת חקלאית בישראל.

של  החדש  הלוגיסטי  המרכז  של  הדמיה 
עטרה בפארק מבואות הגלבוע 

מרינה פטריות הגליל
הגדולה  הקבוצה  הנה  מרינה  קבוצת 
בישראל המכנסת תחת מערך הפצה אחד 
ייחודית,  חקלאית  תוצרת  של  רחב  מגוון 
מתחום  והן  והירקות  הפירות  מתחום  הן 

ירקות עליים וירקות אקזוטיים ייחודיים.
הפטריות  גידול  בתחום  מובילה  מרינה 
באמצעות  ומשווקת  והנבטים  הטריות 
יומיים תוצרת חקלאית  קווי הפצה  כ-50 
מדן  יום,  מדי  עסק,  בתי  לכ-800  טרייה 

ועד אילת .
חקלאית  כחברה  נוסדה  מרינה  קבוצת 
והייתה  טריות,  פטריות  ושיווק  לגידול 

צרך  הישראלי  השוק  עת  אותה  בישראל.  הענף  מחלוצי 
פטריות משומרות בלבד. הקבוצה נוסדה ב-1989 על ידי 

רמו ומירי בן שושן, ממושב חוסן, שבצפון וכיום הנה החברה 
הגדולה בתחומה, המשווקת כ-50% מתוצרת הפטריות הטריות 
בארץ. הקבוצה מאגדת בתוכה חוות מודרניות לגידול פטריות, 
מפעל ליצור קומפוסט מונבט )"טבע פוסט"( ומפעל להנבטת 
לגידול  משוכלל  מתקן  למרינה  כן,  כמו  לפטריות.  הגידול  מצע 
ירק  בגידול  המתמחים  חקלאיים,  גידול  ושטחי  שונים  נבטים 

למהדרין ללא תולעים, בכשרות מהודרת.

ההשקעות  קרן  הצטרפה   2009 בשנת 
במאמץ  ויחד,  שושן  בן  למשפחת   KCPS
משותף, ממשיכה החברה לצמוח ולהוביל את 
תחום הפטריות במדינת ישראל. קבוצת מרינה 
מכירה  נקודת  לכל  לאפשר  למטרה  שמה 
ולספק  איכותית  חקלאית  תוצרת  בישראל 

למעשה את כל צרכיו של השף המקצועי.
לגליל"  טעם  יש  “מרינה  החברה  סלוגן 
משקף למעשה את שאיפתה ופעילותה ומתוך 
כך מקפידה לעשות כל שביכולתה תוך השקעה 
מתקדם  ציוד  מקצועי,  בידע  והתמדה,  גדולה 
ניתן להשיג  כן,  כמו  היצרנים בעולם.  ממיטב 
את מוצרי החברה, פטריות, נבטים, חסות שונות ומגוון 

גדול של מוצרים, על מדפי כל רשתות השיווק בישראל.
מלונות  מגה,   רשת  שופרסל,  רשת  נמנים:  לקוחותינו  בין 
לוי,  רמי  דרום,  השדה  ביכורי  קבוצת  פתאל,  מלונות  ישרוטל, 
מיטב   ,AMPM רשת  יוחננוב,  רשת  טבע,  עדן  ביתן,  יינות 
הקייטרינג  וחברות  האירועים  אולמות  בישראל,  המלונות 

המובילות, כמו ISS, נורקייט, פלאנט ורבים אחרים .
מרינה מקפידה לשפר ולהתמקצע בכל יכולותיה ורק לאחרונה 

 . ISSO השלימה מהלך של הסמכה לתקינת

פטריות "מרינה" ' מותג 
השמפיניון השולט בישראל
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חסה זה זנזורי
החסה  מגדל  הוא  עוזיה,  שדה  ממושב  זנזורי,  שמעון 
חסה  ראשי  אלף  כ-120  המספק  בישראל,  ביותר  הגדול 
זנזורי  משק  שונים.  ולמפעלים  השיווק  לרשתות  בשבוע 

מתמחה בייצור חסה מכל הסוגים.
אביו  של  ממשיך  ובן  בנשמה  חקלאי  הוא  זנזורי 
ובניו  זנזורי  ש.צ.  עוזיה. חברת  שהקים את המשק בשדה 
חקלאית  תוצרת  בשיווק  שנים  ל-30  מעל  בע"מ עוסקת 
עוזיהו  שדה  במושב  ממוקמים  החברה  ייחודית. מחסני 
אשדוד,  באזור 
יוצאים  משם 
החלוקה  רכבי 

של החברה מדי יום לסיטונאים ברחבי הארץ.
בשנות  אולם  עוף,  בגידול  זנזורי  משק  עסק  בתחילה 
ה-80', בעקבות משבר שפקד את הענף, עבר המשק הסבה 
לגידול ירקות, בעיקר עגבניות, פלפלים, חצילים וקישואים. 
בשנת 98' התקבלה במשק זנזורי החלטה להתמחות בגידול 
יחיד, בגידול חסה )ממינים וזנים שונים(, במטרה להביא 

לשוק תוצרת איכותית ולאורך כל השנה. 
לדברי זנזורי: "כאן שם המשחק הוא ברור - זה הרצף, 
כי אם לא תהיה לך סחורה, אתה עף מהענף. ענף החסה 

הוא לא ענף קל. מדובר בגידול מאוד רגיש". אגב, המסורת 
של משק משפחתי נמשכת: הבן הבכור, רביד זנזורי, מנהל 

היום את כל מערך השיווק של החברה. 
משק זנזורי מספק חסה לרשתות במשך כל ימות השנה. 
הכול;  מחסני  טעם;  טיב  לרשתות  חסה  משווק  המשק 
חברת  שיווק,  חברת  באמצעות  ועוד  ירושלים  קואופ 

ביכורי שדה צפון. 
חסה  )רומאית(;  ערבית  חסה  זנזורי  משק  מגדל  כיום 
 .)Red Salad( אדומה  וחסה  מסולסלת  אמריקאית, חסה 
מלבד רשתות השיווק עובד משק זנזורי עם שני מפעלים 
מפעל  האחד  בישראל,  טריה  חקלאית  תוצרת  לעיבוד 
“עונות ישראל - עשבי תיבול" מרמת השרון והשני, מפעל 

"פרסקו", במושב חצבה.
החסה של משק זנזורי גדלה תוך שימוש בחומרי הדברה 
החקלאות.  ומשרד  מעבדה  מנהלת  ידי  על  המאושרים 
בנוסף, לפני שיווק נדגמת התוצרת על ידי מעבדה מוסמכת 
לשיווק  יציאתה  לפני  הדברה,  חומרי  שאריות  לאיתור 

בקרב הציבור. 
את סוד ההצלחה מייחס זנזורי ל-"התמדה. אתה חייב 

להתמיד בגידול כדי להצליח - זה כל הסוד".
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תנובות שדה ומטע - אגוזי אדמה 
וגידולי שדה

המובילה  החברה  הינה  ומטע  שדה  תנובות  חברת 
בישראל בענף אגוזי האדמה וגידולי שדה נוספים. לחברת 
ניסיון בתחומים אלה,  תנובות שדה ומטע מעל 55 שנות 
החל משלב הגידול בשדה דרך עיבוד ומיון במפעלי החברה 

וכלה במשלוח המכולות ללקוח הסופי באירופה.
החברה מוחזקת ע"י בעלי מניות מהתאגידים הגדולים 
התובלה  המזון,  ענף  מתחומי  ובעולם,  הישראלי  במשק 

והמים, בישראל. החברה מתמחה ברכש ממגדלים, עיבוד 
וסחר, החל משלב הזריעה והגידול וכלה בניקוי, מיון, קילוף 
ואריזה. סל המוצרים המוצע על ידי החברה כולל בוטנים 
חימצה,  חמניות,  גרעיני  מקולפים,  ובוטנים  בקליפה 

שקדים ותמרים ומשווק בכל רחבי אירופה וישראל.
של  בישראל  המובילה  היצואנית  הינה  החברה 
בשוק  וידוע  חזק  מותג  ובעלת  בקליפה,  פרימיום  בוטני 
האירופאי. לחברה הסכמים ארוכי תווך עם מגדלים אשר 
מעורבות  היום.  ועד  החברה  החל מהקמת  בנאמנות  נבנו 
איש  של  בליוויו  ומתחילה  רבה  הבוטנים  בגידול  החברה 
שדה מטעם החברה המפקח בשלב הדייש ומקיים בדיקת 
שבר מתמיד תוך כדי התהליך. בהמשך, עובר הבוטן מיון 

במערכות מיון קפדניות ומשוכללות ובדיקה ידנית של כל 
בוטן בחדר בקרת האיכות.

בארץ.  מהמשוכללים  הוא  שבע  בבאר  המיון  מתקן 
החברה  אופטי.  אלקטרו  ציוד  מותקן  הייצור  קווי  בכל 
משקיעה ללא הרף בציוד ובבקרת איכות על מנת לשמור 
לחו"ל  ידי החברה  על  על מובילות בענף. שיווק התוצרת 

מתבצע באמצעות שקי ענק או שקי יוטה.
בקליפה  בוטנים  מספקת  החברה  המקומי,  לשוק 
הארוזים בשקי יוטה ובוטנים מקולפים הארוזים באריזות 
הישראלי  הבוטן  את  ההופכים  הם  אלה  גורמים  וואקום. 

וחברת תנובות שדה לסיפור הצלחה.

היצואנית המובילה בישראל של בוטני פרימיום בקליפה
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וחברת  יצואנית  אריזה,  בית  היא  אבוקדו  צמח  חברת 
בת של צמח - קבוצת המפעלים האזוריים של 27 קיבוצים 
אבוקדו  צמח  לקיבוצי  הירדן.  ובעמק  שאן  בית  בעמק 
של  ממוצע  ביבול  מניבים,  אבוקדו  מטעי  דונם  כ-3,000 
בזנים  לדונם  טון  ו-2.5  בהאס  לדונם  טון   2
העונה  בשיא  מעסיק  האריזה  בית  הירוקים. 
הקבועים  העובדים  כולל  עובדים,  כ-100 

ועובדים במוצרים אחרים.     
אריזה  בית  מנהל  דומוביץ',  )משה(  שיקו 
"אנחנו  אפיקים:  קיבוץ  וחבר  אבוקדו  צמח 
בית אריזה של הדרים, אבוקדו ומנגו. בהדרים 
אדומה(,  )אשכולית  סנרייז  משווקים  אנחנו 
את האור, אורה וקליפים נוספים. בסוף יוני מתחיל שיווק 
המנגו ובספטמבר נגמר המנגו ומתחילה עונת ההדרים. אין 
שאנחנו  תקופות  ויש  והסוגים,  הזנים  בין  מדוייק  תיזמון 
מקדימים או מאחרים. בספטמבר אנחנו עוסקים עם הזן 
למיניו  לאבוקדו  עוברים  אנחנו  ובאוקטובר  בכיר  היותר 
במקביל  לאור,  עוברים  אנחנו  ינואר,  בתחילת  השונים. 
פברואר.  בסוף  מסתיימת  האבוקדו  עונת  לאבוקדו. 
הגדולים  אנחנו  תירס.  לנו  יש  יוני,  לחודש  עד  במקביל, 
ביותר בתחום התירס בקלחים, שאיתו אנו עובדים כמעט 
מגדלים.  של  אריזה  בית  אנחנו  בשנה.  חודשים  עשרה 

ואנחנו  שאן  בית  ועמק  הירדן  מעמק  מגדלים  בו  פועלים 
קולטים את התוצרת שלהם. את חלקה של התוצרת אנחנו 
מייצאים בעצמנו ישירות מבית האריזה. בכמויות נוספות 
יש  לדוגמא,  ואחרים.  כאלה  יצואנים,  על  נשענים  אנחנו 
משתמשים  ואנו  בהם  חזקים  שאיננו  ברוסיה,  אזורים 
בשירותיהן שלחברות יצוא, שיש להן את אמצעי הגביה, 

שזהו החלק הבעייתי ביצוא לאזור גיאוגרפי הזה.
חלק  מייצאים  אנחנו  ה'קלאסית',  אירופה  "לגבי 
משמעותי בעצמנו וכמויות מסוימות מיוצאות באמצעות 

יצואנים אחרים".

שיקו )משה( דומוביץ': "אנחנו בית אריזה של מגדלים"

* הרשימה המלאה של המותגים המובילים בתוצרת חקלאית - פירות וירקות - מתפרסמת בירחון משוב חקלאות.
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100
פירות וירקותמותגי התוצרת המובילים

ירחון משוב חקלאות מביא לקוראיו מידע מגוון על ענף החקלאות בארץ ובעולם f טכנולוגיות ומוצרים 
חדשים f תחקירים וידיעות בלעדיות מענף החקלאות f ניתוח ומידע על חברות בתחום החקלאי ותוצאותיהן 

העיסקיות f מדורים: חדשות, חדשות בשטח, חדשות בעולם, תערוכות בעולם, טיפטופים, מינויים ועוד.
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ירחון החקלאות המוביל בישראל
גיליון מס' 278, מרס 2012, ניסן תשע"ב  25 ש"ח 
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מהדורה מיוחדת לענפי הצומח

עמ' 
4

יוסי ישי, המנכ"ל הוותיק של משרד 
החקלאות והאיש הכי משפיע בחקלאות 
בישראל, מספר על המו"מ לביטול מס 

המעסיקים וחושף: החקלאים יקבלו את רוב 
ראיון, עמוס דה-וינטר, עמ' 40הכסף שמגיע להם מאגרקסקו

תמונות בתערוכה

סרקו לצפייה בסמארטפון

יודע חקלאי פיקח

כת
רו

תע
ם 

כו
סי

חג אביב שמח

חחמח

ש
אב חג

עמית זיו, מגדל דגים, קיבוץ משאבי-שדה

פנים צרובי-שמש, אצבעות מיובלות מעבודת האדמה - ובטן מלאה: החקלאים הישראלים 
שזורעים בדמעה, מתקשים מאוד לקצור ברינה f פרוייקט מיוחד, עמוס דה-וינטר עמ' 32-12

החקלאים

צילום: אבי פז

קטלוג מציגים, עמ' 89-70

ירחון החקלאות המוביל בישראל

גיליון מס' 277,  פברואר 2012, אדר תשע"ב  25 ש"ח 

מהדורה מיוחדת לתערוכת

ירחון החקלאות המוביל בישראל

מהדורה מיוחדת לענפי הצומח

גיליון מס' 282, יולי 2012, אב תשע"ב  25 ש"ח 

שדה אורז באסיה: שיעור 

העלייה הנוכחי ביבולים לא 

יספיק לענות על הביקוש, 

שייווצר כתוצאה מהגידול 

באוכלוסייה

החזון של ענקית החקלאות העולמית "סינג'נטה" להתמודדות 

מעשית עם משבר המזון העולמי  אבי פז, עמ' 52

ענפי הפלפל, תפוחי האדמה והגזר סיימו עונת ייצוא לא טובה. "משוב חקלאות" 

יזם רב-שיח בין יצואנים ומגדלים, שניסו להבין היכן הצלחנו, איפה אנחנו 

טועים ובמה נוכל עוד להשתפר. חיים אלוש ועמוס דה-וינטר

ראיון עם גיא בינשטוק, 

מנכ"ל "מהדרין תנופורט"
עמוד 64

ראיון עם עודד יעקובסון, 

מנכ"ל "גליל אקספורט"
עמוד 39

יוצאים במכולות

עמ' 4
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רוצה להרוויח יותר מהחקלאות?
הירחון המוביל בחקלאות כבר 25 שנה ברציפותהצטרף למשפחת המנויים של
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אילן צור - עין יהב
צור, מתמחה  אילן  יהב, בהנהלת  משק צור, שבמושב עין 
)ירקות(  וחריף  מתוק  פלפל,  גידולי  בעיקר  כללי,  במשק 
לירקות  לתמרים,  אריזה  בית  מפעיל  צור  משק  ותמרים. 

טריים ועוד.

בני אביטן - ניר עקיבא
הכי  החקלאים  אחד  הוא  עקיבא,  ניר  ממושב  אביטן,  בני 
גדולים במדינת ישראל. אביטן מגדל, אורז, משווק, משנע 

ומייצא את תוצרתו החקלאית לשוק המקומי ולחו"ל. 
ואסתר  מיכאל  אביטן,  של  הוריו  השתקעו  ה-50  בשנות 
נטל  בהמשך  ירקות.  לגדל  והחלו  עקיבא  בניר  אביטן, 
אביטן את המושכות והפך את המשק החקלאי לאימפריה 
כרוב  לבן,  כרוב  אביטן  במשק  מגדלים  כיום  מרשימה. 
אדום, שומר, ברוקולי, קולרבי, מלון, תירס ובצל. כמו כן, 
מעבד  ובסך,  ההדר  פרי  סוגי  כל  את  מגדל  אביטן  משק 

אביטן תוצרת חקלאית על פני כ-15 אלף דונם. 
את התוצרת המקומית תחת שם המותג "תעשיות אביטן 
בני" ואילו את פרי ההדר לחו"ל מייצא אביטן, תחת שם 
המותג "אגריטל". חלק מפרי ההדר נמכר לחברת "מהדרין" 

ומשווק לחו"ל במותג "JAFFA” הישראלי.
אריזה  בית  אריזה,  בתי  שני  אביטן  משק  מפעיל  בנוסף 
בעונות  הדר.  לפרי  אריזה  ובית  ופירות  בירקות  המטפל 
כ-400  האריזה  בתי  בשני  אביטן  משק  מעסיק  השיא 
עובדים. כמו כן, את התוצרת משנע אביטן באופן עצמאי, 

בקירור. 
“החזון שלי הוא פשוט”, אומר אביטן, “לתת ללקוח שירות 

הכי טוב ומוצר איכותי”.

יעקב נוימן - גני 
יוחנן

גני  במושב  וגדל  נולד  נוימן  יעקב 
של  הוריו  רחובות.  שליד  יוחנן, 
המתיישבים  ראשוני  בין  היו  יעקב 

וממקימי המושב.
לאחר שירותו הצבאי חזר לעבודה 

את  המשיך  אביו  פטירת  ולאחר  אביו,  עם  יחד  במשק, 
במשק  ייצרו  בעבר  אותה.  והרחיב  המשקית  הפעילות 
ירקות מסוגים שונים, אך לאחר לימוד מן הניסיון החליט 
כ-3000  של  בהיקף  איכותיים  חצילים  בגידול  להתמקד 
דונם. כיום מוביל נוימן בענף החציל ומהווה דוגמא ומופת 

למשקים חקלאיים אחרים. 
יעקב ורעייתו עובדים במרץ במשק ומשווקים את החצילים 
לקח  יעקב  ולתעשיה.  בארץ  המובילות  השיווק  לרשתות 
אותו  ומשווק  מיתג  טיפח,  כחציל,  ושגור  פשוט  מוצר 
כמוצר איכותי, בעל זמינות גבוהה. יעקב היה מבין מגדלי 
כירק  פשוט  מוצר  במיתוג  שהאמינו  הראשונים,  הירקות 

טרי. הוא העלה את החציל למודעות קולינרית וציבורית.

ניסים סבן - צופר
מושב  תושב   ,)53( סבן  נסים 
שהביאו  האנשים  אחד  הוא  צופר, 
סבן  בערבה.  הפלפל  יבול  להגדלת 
מגדל ותיק ומקצועי, מעניק תמיכה 
זני  טיפוח  לחממת  אגרוטכנית 
בערבה.  גדרה"  "זרעים  של  פלפל 
מחשיבים  גדרה"  "זרעים  מנהלי 
סבן,  של  דעתו  חוות  את  מאוד 
בכל הקשור לזני פלפל ולא בכדי. סבן הוא אחד האנשים 
משמעותית  לעליה  שהביאה  לתגלית,  שהגיעו  הבודדים 

ביבול הפלפל. 
באחת  רשת  להחליף  סבן  נאלץ  אוקטובר  מימי  באחד 
חנטה  וגילה  לחממה  נכנס  מכן  לאחר  שבוע  החממות. 
שהבין  עד  לכך,  גרם  מה  זכר  לא  סבן  בשתילים.  מוגברת 
את  לשטוף  החל  הוא  לשינוי.  הגורם  הוא  הרשת  ששינוי 
מתרחש  הללו  במקומות  שגם  והבחין  מאבק,  הרשתות 
ביבול  טון  כ-2  של  להעלאה  הביא  זה  גילוי  השינוי. 
הפלפל. ההתפתחות השניה היא כאמור, הפסקת אספקת 
החנקן בעת הפריחה, מה שמביא את הפרח למצב של עקה 
ולייצור מוגבר של פרחים. גם התפתחות זו הביאה לעליה 
של כ-2 טון ביבול הפלפל. משנת 2002 נותן סבן תמיכה 
זן  ה"קנון",  את  המשווקת  גדרה”  ל”זרעים  אגרוטכנית 
וירקות רבים  פלפלים  זני  ועוד  ביותר  הפופולארי  הפלפל 

אחרים.

100 מגדלי ירקות 
המובילים בישראל

מלך   - נוימן  יעקב 
החצילים

ניסים סבן - תרומה 
למגדלי הפלפל
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וט

כי ככה עושים עסקים בגינון

המגזין המוביל בישראל לאנשי המקצוע בענף הגינוןרכוש מנוי של
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מגזין "גנים ירוקים" – המגזין היחיד בישראל המיועד לאנשי המקצוע בתחום הגינון: גננים, 
משתלות, קבלני גינון, משרדי האדריכלים ואדריכלי נוף, מנהלי מחלקות גינון ברשויות, 

קיבוצים, מושבים, בתי חולים, בתי אבות, בתי מלון, בריכות שחיה ומרכזי ספורט.
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המגזין המוביל בישראל לאנשי המקצוע בענף הגינון f מרס 2013, גיליון מס' 112

המדריך המלא להרכבת עצי פרי בגינה. עמ' 10

מעשה מרכבה

10 הרשויות הזוכות באות קלינטק ל"רשות הירוקה" 2013, 

הן: נתניה, הרצליה, באר שבע, הוד השרון, נס ציונה, ראש 

העין, כפר ורדים, יבנה, עמק חפר ולב השרון, עמ' 4

11111111111111111

המגזין המוביל בישראל לאנשי המקצוע בענף הגינון f יולי 2013, גיליון מס' 113

אי ירוק בגג

הסבת גגות לשטחים 

ירוקים תאפשר הרחבה של השטח 

המגונן בעיר ותוסיף תועלות סביבתיות, 

כגון צינון מבנים והפחתה של פליטת הפחמן הדו 

חמצני. אז איך עושים את זה? עמוס דה�וינטר, 00

הסבת גגות לשטחים 

ירוקים תאפשר הרחבה של השטח 

המגונן בעיר ותוסיף תועלות סביבתיות, 

כגון צינון מבנים והפחתה של פליטת הפחמן הדו 

חמצני. אז איך עושים את זה? עמוס דה�וינטר, עמ'4

גינון בחירות, 26

מכסחי הדקלים, 22

שקט, עובדים, 18
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רונן שלכט - עין יהב
ירקות  מגדל  גם  הוא  שלכט  רונן 
יהב,  עין  ממושב  פלפל(  )בעיקר 
גם  המייצא  יצואן  וגם  בערבה 
ובסביבה,  במושב  למגדלים אחרים 
 ,)Sunny Dan( "באמצעות "סנידן
מלבד  שבבעלותו.  הייצוא  חברת 
בתחום  ביותר  פעיל  שלכט  זאת, 

הכנסת המיכון לענף הירקות.
בענף  העיקריים  לגידולים  כידוע, 
ידנית.  מבוצע  שעדיין  לקטיף,  מיכון  עדיין  אין  הירקות 
שתחסוך  חשמלית,  עגלה  לפיתוח  שותף  רונן  זאת,  עם 
למיכל  עד  המלא  הקרטון  עם  ההליכה  זמן  את  לפועלים 

האיסוף ובחזרה, מה שמביא לחיסכון ניכר בזמן.

גדיש דרור - עין יהב
דור  הוא  ערבה",  חקלאי  "גדיש  חברת  בעל  גדיש,  דרור 
שנים  שלוש  במשך  שניהל  ומי  יהב  עין  למייסדי  בן  שני, 
את הטרנזיט המרכזי של המושב, לאחר שחרורו מצה”ל. 
בהמשך עבר דרור למרכז הארץ, עבד כמנהל מחסן וכמנהל 

תפעול. 
בשנת 98’ חזר לעין יהב, השתלב בהנהלת "יופי של ירקות" 
ונבחר ליו"ר ההנהלה, לארבע שנים. בהמשך מונה למנכ"ל, 
לבניית  אחראי  היה  זו  תקופה  במהלך  שנים.  שש  למשך 

המותג, להקמת מערכת לבקרת איכות מתגמלת  להובלת 
לפתיחת  האיכות,  רמת  להעלאת  לפרסום,  קמפיינים 

אפיקים מוסדיים לשיווק ועוד.
הצוות הורכב מאנשי האזור, לשמירה על המשכיות אדם 
את  בכוח  החוסכת  תפעולית  מערכת  ולבניית  ומקצרת 
יותר פתח דרור חברה  תהליכי השינוע ללקוחות. מאוחר 
הדרך  את  לבסס  במטרה  הערבה",  חקלאי  "גדיש  משלו 
ובאמצעותו  איכותי  מותג  בניית  תוך  מאמין,  הוא  בה 
ישלטו  בחברה  משותפת.  זיקה  בעל  לקוחות,  קהל  בניית 
החקלאים המשווקים באמצעותה. “גדיש חקלאי הערבה”, 
לשווקים  החקלאית  התוצרת  את  תפנה  דרור,  מבטיח 
ועד  ביותר  הגבוהה  מהאיכות  דרישותיהם,  לפי  השונים 

רמת תעשייה, כל שוק לפי דרישותיו.

משק נחום - מבטחים
הוא  מבטחים,  במושב  נחום,  משק 
הידועים  העגבניות  ממשקי  אחד 
מבקרים  מגיעים  מידי שבוע  בארץ. 
נחום,  שלום  הקים  אותו  למשק, 
אב המשפחה. “הם באים לכאן כדי 
לשוק  יכנס  מה  חדש,  מה  לראות 
נחום,  עידו  אומר  הבאה”,  בעונה 
החממות  אחת  רצון.  בשביעות 
במשק משמשת כמשק מודל, חממת 

רונן שלכט - חברת 
Sunny Dan

עידו נחום - משק 
מודל ותצוגה של "ים 

Bayer-( ”תיכון זרעים
)Nunhems

י

וט

כי ככה עושים עסקים בגינון

המגזין המוביל בישראל לאנשי המקצוע בענף הגינוןרכוש מנוי של

 www.ganim.mashovgroup.net  08�6273838 :טלפון למצטרפים

מגזין "גנים ירוקים" – המגזין היחיד בישראל המיועד לאנשי המקצוע בתחום הגינון: גננים, 
משתלות, קבלני גינון, משרדי האדריכלים ואדריכלי נוף, מנהלי מחלקות גינון ברשויות, 

קיבוצים, מושבים, בתי חולים, בתי אבות, בתי מלון, בריכות שחיה ומרכזי ספורט.

1

המגזין המוביל בישראל לאנשי המקצוע בענף הגינון f מרס 2013, גיליון מס' 112

המדריך המלא להרכבת עצי פרי בגינה. עמ' 10

מעשה מרכבה

10 הרשויות הזוכות באות קלינטק ל"רשות הירוקה" 2013, 

הן: נתניה, הרצליה, באר שבע, הוד השרון, נס ציונה, ראש 

העין, כפר ורדים, יבנה, עמק חפר ולב השרון, עמ' 4

11111111111111111

המגזין המוביל בישראל לאנשי המקצוע בענף הגינון f יולי 2013, גיליון מס' 113

אי ירוק בגג

הסבת גגות לשטחים 

ירוקים תאפשר הרחבה של השטח 

המגונן בעיר ותוסיף תועלות סביבתיות, 

כגון צינון מבנים והפחתה של פליטת הפחמן הדו 

חמצני. אז איך עושים את זה? עמוס דה�וינטר, 00

הסבת גגות לשטחים 

ירוקים תאפשר הרחבה של השטח 

המגונן בעיר ותוסיף תועלות סביבתיות, 

כגון צינון מבנים והפחתה של פליטת הפחמן הדו 

חמצני. אז איך עושים את זה? עמוס דה�וינטר, עמ'4

גינון בחירות, 26

מכסחי הדקלים, 22

שקט, עובדים, 18

טלפון: �08
  6273838

mashovgroup.
 net
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 )Nunhems( זרעים”  תיכון  "ים  של  ותצוגה  ניסיונות 
ומכילה כ-1,200 זנים שונים של עגבניות. 

כולם   - שניים  ולמעט  ואחיות  אחים  נחום שבעה  לעידו 
ופלפל.  לייצוא  עגבניות  בגידול  בחקלאות,  עוסקים 
ובארץ  באירופה  פודות  נחום  משפחת  של  העגבניות 
מחירים נאים, בשל איכותן הגבוהה וחיי המדף המרשימים. 
)פלאם(  תמר  עגבניות  נחום  במשק  מגדלים  היתר  בין 
עגבניות  פלאם",  "מיני  עגבניות  פלאם",  "מידי  עגבניות 

צ'רי באשכולות ובודדים )Ful Flesh( לשוק המוסדי.

ויקי בוקר - מלך 
תפוחי האדמה

המתמחה  ומגדל,  עסקים  איש 
בגידול ירקות, בעיקר תפוחי אדמה. 
אחד  היה  לאחרונה  שעד  בוקר 
מחברות  אחת  אגו,  חברת  מבעלי 
משמש  בנגב,  הגדולות  החקלאות 
של  ארוכה  בשורה  כדירקטור 
גידולי  אחו  בהן  חקלאיות,  חברות 
אשכול  ואריזה,  שיווק  בוקר  שדה, 
ועוד.  משה  גלי  חנין,  ביכורי  בנגב, 
הגדולים  בוקר לאחד ממגדלי תפוחי האדמה  נחשב  כיום 

ביותר בישראל.

ציון כהן - תקומה
ותיק  עגבניות  מגדל  כהן,  ציון 
שבמועצה  תקומה,  ממושב  וידוע 
התפרסם  כהן  נגב.  שדות  האזורית 
חברות  על  שגבר  לאחר  לראשונה, 
גדולות וותיקות בתחרות ה"עגבניה 
טעימה", שהתקיימה במסגרת  הכי 
Fresh Agro-Mashov. תערוכת

כיום מנהל כהן את חברת “טומטק", 
המפתחת זני עגבניות חדשים. בעת 
ביקורו של שמעון פרס, נשיא המדינה באזור, כאות הוקרה 
לנשיא על תרומתו למדינה ולהתיישבות בדרום, הודיע כהן 
על  עגבניות חדשים  זני  של  לסדרה  על  לקרוא  החליט  כי 
שמו של נשיא המדינה. זני עגבניות אלה יקראו מעתה: “זני 

פרס". פיתוח הזנים החדשים נמשך שבע שנים.

משק אשורי - 
איתן, יורם ויצחק 

אשורי -צרופה
צרופה,  שבמושב  אשורי,  משק 
הכרמל,  חוף  האזורית  במועצה 
בין  שונים,  ירקות מסוגים  מגדל 
כמו  שרי.  ועגבניות  פלפל  היתר 

למגדלים  וקירור,  אריזה  שירותי  מספק  אשורי  משק  כן, 
נחשבים  אשורי  ויורם  יצחק  איתן,  באזור. האחים  רבים 

לברי סמכא בתחום הירקות באזור ובענף כולו.

שמעון זנזורי - שדה 
עוזיה

עוזיה,  שדה  ממושב  זנזורי,  שמעון 
חסה  ראשי  אלף  כ-120  מספק 
בשבוע לרשתות השיווק ולמפעלים 
למגדל  זנזורי  נחשב  כיום  שונים. 
החסה המוביל בישראל. כיום מגדל 
זנזורי חסה ערבית )רומאית(; חסה 
וחסה  מסולסלת  חסה  אמריקאית, 

 .Red Salad(( אדומה
זנזורי  עובד  השיווק  רשתות  מלבד 
עונות  עם שורה של מפעלים שונים בישראל, בהם מפעל 
פרסקו,  מפעל  השרון,  מרמת  תיבול,  עשבי   - ישראל 

במושב חצבה ועוד.
בתחילה גידל זנזורי ירקות מסוגים שונים, עד שהבין שאם 
ברצונו להתפתח עליו להתמקצע בגידול אחד ולספק אותו 
כשהוא  והתפתח,  גדל  כך  רציף.  באופן  השנה  כל  במשך 
משווק את החסה שלו תחת שם המותג "חסה זה זנזורי".

משק אסולין - מבטחים
דוד, יהודה ואבי אסולין, מגדלי עגבניות ממושב מבטחים, 
אחים  הם  הרצועה(,  מגבול  ק"מ  )מספר  שלום  שבפתחת 
השותפים למשק משגשג ומתפתח, שהינו משק מסחרי לצד 
משק מודל לבחינת זנים בעגבניות ובצ'רי, בהיקף של 120 
דונם חממות. תחילה גידלו ירקות בשטח פתוח: עגבניות, 

חצילים, קישואים ולשוק המקומי ובשנת 1990, עקב נזקי וירוס 
צהבון האמיר, עברו לגידול צ'רי ליצוא בחממות, בהיקפים 

שהולכים וגדלים משנה לשנה.
זה מספר שנים שמשק אסולין מהווה משק מודל למבחני 
זנים בעגבניות של “זרעים גדרה סינג’נטה”. מדובר בחממת 

ויקי בוקר - 
מתמחה בגידול 

תפוחי אדמה

שמעון זנזורי 
- מגדל החסה 
המוביל בישראל

דוד, יהודה ואבי אסולין - מגדלי עגבניות 
ממושב מבטחים

איתן אשורי - ירקות 
מסוגים שונים, פלפל 

ועגבניות שרי

ציון כהן, מנכ"ל 
"טומטק"
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הדגמה שמחולקת לשניים: חציה מוקדש לזנים עבור השוק 
הישראלי ומוצגים בה גם זנים מסחריים וגם זנים חדשים 
טרם כניסתם לשוק, בכל סוגי העגבניות: אשכול, בודדת, 
צ’רי, מוארכת. בחציה האחר של חממת ההדגמה מוצגים 
זנים, המיועדים לגידול ברחבי בעולם, בחלוקה לפי גידול 

ארוך וגידול קצר.
בחממה של האחים אסולין יש כ-250 זני עגבניות מתוכם 

150 זנים חדשים המיועדים לגידול בכל השווקים. 

שלומי הירשפלד - קלי"ה
עם  לקלי"ה   1991 בשנת  הגיע   ,)59( הירשפלד  שלומי 
חיים קורן, במטרה לחפש שטח לאבטיח מוקדם. הגד"ש 
עמד אז לפני סגירה עקב הקשיים. השניים לא התייאשו, 
אבטיח,  גידלו  שנה  באותה  בעיבוד.  והחלו  קרקע  שכרו 
לאחר  עונה  הישראלי.  בשוק  לשם-דבר  נעשה  שטעמו 
בידידות  שעובדת  קלי”ה,  אנשי  עם  שותפות  נוצרה  מכן 
עד היום. בשנים האחרונות אף משתלב בעבודה דור צעיר 
בעבודה  עתידם  את  שרואים  קלי”ה,  וילידי  צעירים  של 

החקלאית.
ליצוא  ומלונים  בצל  אבטיח,  גידלו  הראשונות  בשנים 
אבטיחים  במקום  הגידול, מקבלים  קשיי  ומצאו שלמרות 
את  הרחיבו  בהמשך  חריפים.  ובצלים  במיוחד  מתוקים 
מגוון הגידולים גם לתבלינים במנהרות עבירות ולגידולים 

אורגניים ליצוא.
קיבוץ קלי”ה נמצא באזור שבו שטחים מלוחים מאוד, עם 
מי תהום גבוהים ומאידך, מדובר בשטחים חצציים, שלא 
אוחזים מים ומקשים על ביצוע עיבודים וזריעות. המקום 
חם מאוד, כמות הגשמים מועטה והמים מגיעים בשיטפון, 
לנו  “התברר  הירשפלד,  אומר  “לימים”,  לנזקים.  שגורם 

שהאדמה המלוחה גורמת לטעם מתוק עז באבטיח”.
משוק   15% ומחזיקים  דונם   1500 בקלי”ה  מגדלים  היום 
הגדש”ים  גם  מאי(.  )אפריל  גרעינים  ללא  האבטיחים 
בידע  השתמשו  חלקם  התפתחו,  מאוד  באזור  האחרים 
שנוצר בקלי”ה. בשנים האחרונות היכנסו שיטה לחיסכון 
ומדריכי  "נטפים"  עם  בשיתוף  אבטיחים,  בגידול  במים 
שה"מ, החוסכת 25% מצריכת המים בעונה ועוזרת לשמר 
במכסות.  הקיצוצים  למרות  גידולים,  היקף  אותו  את 
השיטה מזרימה את המים רק לאחר השתיל וחוסכת 25% 
 150-100 מתצרוכת המים לאבטיח. מדובר בחיסכון של 

קוב מים לדונם לעונה. 

אביחי קוך - תקומה
ממגדלי  לאחד  נחשב  קוך  אביחי 
האורגניות  השרי  עגבניות 
המובילים במועצה האזורית שדות 
נגב. את העגבניות הוא מגדל בבתי 
רשת, המשתרעים על פני 16 דונם. 

גידול אורגני, מטבע הדברים.
ליבול  מגיע  הצ’רי(  )של  הזה  “הזן 

של כ-12 טון”, אומר אביחי, “מהם 80% עד 90% לייצוא”. 
אביחי קוך ומשפחתו הגיעו לתקומה, שבמועצה האזורית 
יוסי  המשפחה,  אבי  מגדל  שם  חמד,  ממושב  נגב,  שדות 
קוך, מטע זיתים אורגנים )10 דונם(, כובש אותם בעצמו 
ומשווקם תחת שם המותג: "זיתי קלמטה" לשוק המקומי.

זאב שלמה - נגה
זאב  של  בניהולו  שלמה",  “יבולי 
משפחתית  חברה  היא  שלמה, 
לכיש,  שבחבל  נוגה,  ממושב 
טריה  חקלאית  תוצרת  המשווקת 
בשוק הסיטוני בצריפין. זאב הגיע 
כשהיה  עוד  הישן,  הסיטוני  לשוק 
 - אביב  תל  החשמונאים,  ברחוב 
לאחר שנים רבות בהם שיווק את 
תוצרתו כחקלאי. היום זאב שלמה 
משמש  כיו"ר איגוד משווקי פירות 

וירקות בישראל.
של  מאוד  רחב  מגוון  ומשווקת  מגדלת  שלמה"  "יבולי 
וגידולים חקלאיים. החברה מגדלת 20 סוגי כרוב,  יבולים 
דלורית, בצל, עגבניות אשכול, שרי, מלפפונים ובעצם את 

כל סוגי הירקות וכן גידולי שדה שונים. 
בעסק,  מעורבת  המשפחה  “כל  שלמה,  אומר  “אצלנו”, 
אנחנו שבעה אחים וכולם עוסקים במשק. גל ואני עוסקים 
החקלאיים  בגידולים  עוסקים  האחים  שאר  וכל  בשיווק 
הביטחון,  למשרד  משווקים  אנחנו  התוצרת  את  במשק. 
לשוק הסיטוני בירושלים, לרשתות השיווק השונות ברחבי 

הארץ וכמובן, לשוק הסיטונאי”.

שלמה חזן - בית הגדי
אחד ממגדלי הירקות הגדולים ביותר בישראל הוא שלמה 
מוצריו תחת  ומשווק את  המגדל  הגדי,  בית  ממושב  חזן, 

שם המותג "מ. חזן ובניו". 
שלמה חזן החל לעבוד כמשק חקלאי בשנת 1977. כבר אז 
מיועדים  -כולם  סוגים  של  רחב  ממגוון  ירקות  חזן  גידל 
בעובדים, עבר  לייצוא. אולם בהמשך, בשל מחסור חמור 

חזן לעבוד עם השוק המקומי.  
למשק חזן בית אריזה משוכלל, עם הציוד המתקדם ביותר, 
מגדלת  החברה  עובדים.  כ-200  שיא  בעונת  שמעסיק 
לרשת  בעיקר  בישראל,  השיווק  רשתות  לכל  ומשווקת 
השופרסל.  כל אחד מבניו של שלמה חזן בחר להתמחות 
בכל  מוחלטת  לשליטה  שמביא  מה  אחר,  גדול  בתחום 

שרשרת הגידולים. 
שימוש  עקב  מבוקרת  בהדברה  מאמינים  חזן  במשק   
בהדברה ביולוגית ובעזרת תכנון דקדקני מצליחים להגיע 
של  מינימאלית  בכמות  שימוש  תוך  ונקייה,  יפה  לתוצרת 

הדברה כימית. 
הקמעונאים  בקרב  רבים  לשבחים  זוכה  התוצרת  איכות 

אביחי קוך - שרי 
אורגני

זאב שלמה - מגוון 
רחב מאוד של 

יבולים וגידולים 
חקלאיים
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SEE YOU AT

January 27-28, 2015 
Tel-Aviv, Israel

19 th Annual International Summit and Exhibition 
for Water Technologies, Energy Efficiency, Renewable Energy, 
Natural Gas, Recycling, Green Transportation and Green Building 

2015
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שטרן קיי 
מיכון חקלאי

מפזרות קומפוסט העמסה עצמית, פיזור צד ופיזור שורה. 

מתחחות במגוון גדלים, התאמות מיוחדות לפי דרישה.

שטרן-קיי מיכון חקלאי, דקלה 45, עין הבשור
08-9965468, זמיר קיי – 054-6434373

ועיקר גאוות המשק היא בהצלחתו לשמר גידולים באיכות 
קשות  בתקופות  גידולים  לשמר  וכן  זמן  לאורך  גבוהה 
אשר תנאי האקלים והמזיקים מקשים על המשך תקין של 

הגידול.

 ציון יפרח ומנחם אוקרט -
ניצני סיני

המובילות  העגבניות  מספקיות  עגבניות”,  “צימן  חברת 
בישראל, הוקמה לפני כ-25 שנה על ידי ציון יפרח ומנחם 
מעולים.  וחקלאים  סיני  ניצני  תושבי  שניהם  אוקרט, 
למגדלים  מאפשר  ניצנה  פתחת  של  המיוחד  האקלים 
לגדל בתקופות שיש מחזור בעגבניות באירופה ובארצות 
נוספות. צימן עגבניות מייצאת עגבניות למדינות אירופה, 

לרוסיה וכן לרשתות השיווק המובילות שוק המקומי. 
מנחם אוקרט, אחד מהבעלים השותפים בחברה, מסר כי: 
"אנחנו לא מתפשרים על איכות והחברה מספקת זמינות 
של  מסודרת  אספקה  נותנים  אנחנו  למעשה,  המוצר.  של 

עגבניות, לאורך כל ימות השנה". 

ארז ומשה כהן - מלאה
ונוהל ע”י משה  שבמושב מלאה, שבגוש אומן  כהן  משק 
כהן ודור ההמשך - הבן הצעיר ארז כהן. השניים עוסקים 
מלאה  במושב  מאוד.  גדולים  בהיקפים  שדה,  בגידולי 
מתגוררות 60 משפחות, אך רק מעטות מהמשפחות עדיין 
עוסקות בחקלאות. במשק כהן מגדלים שום, בצל, שומר, 
בצל בשטח פתוח ושטחי המשק מפוזרים  סלק,  מלונים, 
דונם  כ-1000  וארז  משה  מגדלים  הכול  בסך  האזור.  בכל 
ובעיקר: שום, בצל ושומר. הבעיה שמקשה עליהם במיוחד 
הקשור  בכל  ההגירה,  מנהלת  עם  המאבק  היא  ביומיום 

להעסקת עובדים הזרים.

ניר פוליבודה - חצבה
מחצבה,  חקלאי  פוליבודה,  ניר 
גדל בחצבה  ילדים,  ואב לשני  נשוי 
לימודים  של  שנים  כ-10  ולאחר 
הביתה.  שב  הארץ  במרכז  ומגורים 
ניר מגדל מזה 8 שנים 70 דונם פלפל 
ניר  לייצוא.  בעיקר  וצהוב,  אדום 
ושתיל,  שתיל  כול  ל"בקר"  משתדל 
לפחות פעם בשבוע ומאמין, כי רק 
מוקדמת  ואבחנה  השקעה  ידי  על 
של עקות, מזיקים ומחלות ניתן להגיע להישגים ולהשתפר.

דוד מנשה - אחיטוב
דוד מנשה הוא חקלאי, דור שני, למגדלי מלפפונים בבתי 

צמיחה במושב אחיטוב. מיד עם שחרורו מצה''ל החל דוד 
וגדל  התפתח  השנים  עם  קטן.  במשק  מלפפונים,  בגידול 
המשק של דוד מנשה למשק של כ-100 דונם. כיום עובדים 
)דור שלישי( והתוצרת משווקת מידי  במשק גם שני בניו 

יום לרשתות השיווק המובילות בישראל.

 - אפרים  אושיק 
מנכ"ל ויטה פרי גליל

ועד  הוא התחיל כמגדל מן המנין 
אפרים, לאחד  אושיק  מהרה הפך 
בצפון.  הגדולים  הירקות  ממגדלי 
לשותפות  אפרים  נכנס  בהמשך 
במסגרת  הגליל".  פרי  ב"ויטה 
ליו"ר  אושיק  מונה  השותפות 
חבר  אושיק,  המפעל.  של  ומנכ"ל 
ירקות,  מגדלי  ארגון  מזכירות 
מביא אתו לשותפות ידע מקצועי 
של  סדירה  הספקה  והבטחת  רב 
חלק מהירקות למפעל. השותפות היא חיבור של מפעל עם 
שטח. החברה של אושיק מגדלת בעיקר ירקות לתעשייה, 
אחרים,  ושל  שלה  גידולים  ומנהלת  וליצוא  מקומי  לשוק 

בהיקף של כמה עשרות אלפי דונם.
מפעל “ויטה פרי הגליל” חזר לאחרונה לפעול, תוך יישום 
טונות  אלף   20 כיום  קולט  המפעל  התייעלות.  תוכנית 
תירס כמתוכנן וממשיך לייצר את המותג הפרטי לשופרסל 
והרבוע הכחול. בכל משברי המפעל דאג אושיק שהמגדלים 
ההבטחות  הפרת  למרות  ייפגעו,  לא  המפעל  ועובדי 

להנהלת המפעל.

יואל בן 
עיון וראובן 

וקנין
חברת "יבולי החמישה", 
בנאות הכיכר, הוקמה 
וקנין  ראובן  ידי  על 
עיון, שני  בן  ויואל 
מצטיינים,  חקלאים 
בעלי משק חקלאי, 
בהיקף של 420 דונם, 140 דונם חממות ומנהרות עבירות 

של פלפל, והשאר אבטיח במנהרות עבירות בחורף.
המשק של השותפים ביבולי החמישה משמש כמשק מודל 
למחקר ופיתוח. ראובן ויואל מיישמים שיטות גידול וטיפולים 
מהמתקדמים ביותר, בתקנים הנדרשים לתוצרת המיועדת 
סביבה  איכות  ועל  חקלאית  תרבות  על  שומרים  ליצוא. 
בכל  החקלאים,  יתר  עבור  לחיקוי  ומקור  דוגמא  ומהווים 

הקשור לשמירת האיכות של המוצר.

ניר פוליבודה - שב 
הביתה

ראובן וקנין ויואל בן עיון, נאות 
הכיכר

אושיק אפרים - 
ממגדלי הירקות 
הגדולים בצפון  
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שטרן קיי 
מיכון חקלאי

מפזרות קומפוסט העמסה עצמית, פיזור צד ופיזור שורה. 

מתחחות במגוון גדלים, התאמות מיוחדות לפי דרישה.

שטרן-קיי מיכון חקלאי, דקלה 45, עין הבשור
08-9965468, זמיר קיי – 054-6434373

בכל הזדמנות וקנין ובן עיון תורמים מניסיונם, ממרצם ומזמנם 
בסיוע לחקלאים צעירים, תוך שימוש בציודם האישי ומרבים 

לבצע במשקם ניסיונות לבדיקת זנים חדשים.

מיקי חלילי - מלילות
החקלאים  ממרבית  להבדיל 
חייו  כל  עבד  לא  חלילי  המובילים, 
מהצבא  "השתחררתי  בחקלאות. 
מספר  כחשמלאי",  עבדתי  ואז 
ממושב  חלילי  מיקי  החקלאי  לנו 
"נכון  הצפוני.  שבנגב  מלילות, 
שהורי עסקו בעבר בחקלאות, אבי 
לא  אבל  בחקלאות,  כשכיר  עבד 
אלא  היום,  שיש  כמו  בחקלאות 

בשדה הפתוח. 
את  בזמנו  עודדו  שלנו  "באזור 
צ'רי  לעגבניות  להיכנס  התושבים 
בחממות. נכנסתי לחקלאות בשנת 2004 והיום אני מגדל 
עגבניות צ'רי, באשכול ורגילות בודדות. כמו כן, התחלתי 
בית  ומפעיל  דונם  כ-80  חלילי  מגדל  היום  כרוב.  לגדל 
אריזה גדול. לדבריו: "מי שנמצא בחקלאות לא יכול לצאת 
מזה. אני אופטימי, מקווה שיהיה טוב, למרות כל הקשיים 

אני מאמין שנסתדר". 

• אורי רודא	
• אבי בן ציון - אבניב	
• אילן עמר	
• ארז גיבורי	
• גיא חסון	
• אפרים גרינברג	
• דביר חזן	
• דוד טיבולי - ישע	
• יאיר אזולאי	
• יגאל טרבלסי	

מיקי חלילי - "אני 
אופטימי"
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• יואב צרויה	
• יהונתן טרייסמן	
• לברון רמי	
• מאיר ואסתר אסא	
• מאיר עזרן	
• מזרחי מוטי	
• יעקב יהודה	
• סמץ רפי	
• עטיה איציק	
• קלי נועם	
• רמי טרבלסי ואבישי	
• קלינמן  רני	
• ארז יפרח - אוהד	
• בני עמר	
• צבי אבנר	
• שלומי כהן	
• ירון עבו	
• ג'ימי נובל	
• בני דוידיאן	
• בצלאל ברוכי	
• גאנם פייסל	

• דקה רסמי	
• יהודה גבאי	
• יעקב אלקיים	
• ישראל זר	
• ממן ציון	
• ציון סוויסה	
• רוני רודא	
• שמואל פיצרלי	
• אניס סאקר	
• יעקב סיגלר	
• רחמים כהן	
• טרבלסי מאיר	
• עוזרי יורם	
• )משה( עופר פדידה	
• פרג' מרדכי	
• רן ויצחקי סלוצקי	
• רפי גרוסי	
• גמליאל אמנון	
• עומר קאדח	
• פורת אורי	
• ראול קרל - פארן	
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• איציק אבוטבול	
• מולכו עופר	
• עמוס זהביאן	
• עמיחי שיר	
• זכריה משה	
• אוביץ אלכס	
• אלי יעיש	
• אלי רודא	
• בארי עודד וערן פורת	

• דוד יצחק ובניו )אפרים 	
ואודי(

• שי זהבי	
• יואב ועליזה לוליאן	
• מורן מוצ'אן - נטע הארץ	
• נדף מחמוד 	
• עמוס יגר	
• צ'רלי רביבו	
• שלום עסיס	
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התערוכה הבינלאומית לשיווק תוצרת חקלאית טרייה

בוא להגדיל את הרווחיות מתוצרתך
השוק הרוסי מחכה לך

שיווק תוצרת חקלאית לרוסיה - 
אתגרים והזדמנויות

 מושב פתיחת התערוכה
הבינלאומית 

10 ביוני, 2014 
בין השעות

10:00-13:00
גני התערוכה, ת"א

ייצוא התוצרת החקלאית הטרייה לשוק הרוסי 
מכפיל את עצמו מידי שנה. ישראל, כמו מדינות 

אחרות בעולם מייצאים לשוק הרוסי, אך רחוקים 
מלהגיע למיקסום הפוטנציאל ולתת מענה על מלוא 
הביקוש. השוק הרוסי עודנו בהתהוות, הסטנדרטים 
והדרישות לאיכות התוצרת נמוכות ביחס לאירופה 

המערבית, ומכאן פוטנציאל ההזדמנויות הגדול.

קהל היעד: 
חקלאים מובילים, יצואנים, חברות שילוח, עמילי 
מכס, חברות ביטוח, תקשורת ועוד. הכנס יתקיים 

בהשתתפות מיטב המומחים מהארץ ומחו"ל, בכירי 
הענף, יצואנים וחקלאים מובילים.

בוא לקשור קשרים 

חדשים ולקבל כלים 

מעשיים אשר יסייעו לך 

להגדיל את הרווחיות 

מהתוצרת שלך באמצעות 

השוק הרוסי ולהתמודד 

עם האתגרים שבדרך.
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התערוכה הבינלאומית לשיווק תוצרת חקלאית טרייה

10 ביוני, 2014 
בין השעות

10:00-13:00
גני התערוכה, ת"א
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א
אגרולן בע"מ

מנכ"ל: יהודה גליקמן
מנהל שיווק: משה אוחנה

בקרת  מתקדמים,  חקלאות  פתרונות  עיסוק:  תחומי 
מטאורולוגיות  תחנות  בצמחים,  מחלות  זיהוי  השקיה, 
ייעודיות לחקלאות עם שידור נתונים לאינטרנט, חיישנים, 
אוגרי נתונים, בקרי הפעלה והתראה, מניעת נזקי ציפורים, 

פתרונות לסביבה ירוקה
כתובת: מושב נוב, רמת הגולן, 12921

טלפון: 04-6666999, פקס: 04-6763093
sales@agrolan.co.il :דוא"ל

www.agrolan.co.il :אתר

אוריג'ן זרעים
מנכ"ל: ד"ר אייל ורדי

מנהל שיווק: דב גודינגר
זרעים  חברת  הינה  זרעים  אוריג'ין  עיסוק:  תחומי 
בינלאומית העוסקת במחקר, טיפוח, ייצור, שיווק ומכירות 

של מכלואי זרעי ירקות ופרות.
כתובת: קיבוץ גבעת ברנר

טלפון: 08-9357111, פקס: 08-9357444
sales@origeneseeds.com :דוא"ל

www. origeneseeds.com :אתר

אושן ביזנס
מנכ"ל: טוביאס מנדלוביץ

מנהל שיווק: טוביאס מנדלוביץ
בספרד  נציגות  עם  בארץ  מבוססת  חברה  עיסוק:  תחומי 
ישראליות  חברות  עם  עובדת  אשר  הלטינית,  ובאמריקה 
בחו"ל  שלהם  החדשניים  הפתרונות  את  ליישם  שרוצות 

בתחומים כמו חקלאות, מים, אנרגיה וסביבה. 
כתובת: 55 מנחם בגין תל אביב

טלפון: 054-9770177, פקס: 054-9770177
cleantech@tobiasmendelovici.com :דוא"ל

http://oceanbusiness.com.es/en/ocean- אתר: 
 business-means-business-israel

איגוד השפים הישראלי
מנכ"ל: חנן שגיא

יושב ראש: לאון מנחם
הכולל  מקצועי  איגוד  הוא  השפים  איגוד  עיסוק:   תחומי 
השפים  באיגוד  החברים  וטבחים  קונדיטורים  שפים, 
ישראל,  בתחומי  נרחבת  בפעילות  עוסק  האיגוד  העולמי. 

חו"ל והמגזר, עריכת כנסים, תחרויות בארץ ובחו"ל.
כתובת: רחוב הרב קוק 6, בת ים

טלפון: 03-5073223, פקס: 03-5073223
mazemr@gmail.com :דוא"ל

ארגון מגדלי הפירות בישראל
מנכ"ל: איציק כהן

תחומי עיסוק: ייצוג המגדלים מול מוסדות המדינה וטיפול 
בכל בעיותיהם.

כתובת: לאונרדו דה וינצ'י 19 ת"א מיקוד:61400
טלפון: 03-6966267, פקס: 03-6917625

meital@perot.org.il :דוא"ל
www.perot.org.il :אתר

ארגון עובדי המים
מנכ"ל: ארז וייסמן

מנהל שיווק: מלכה רולר
תחומי עיסוק: ייעוץ, תכנון וטיפול במערכות מים וסביבה.

כתובת: קיבוץ אייל ד"נ השרון התיכון 4584000
טלפון: 09-7903444, פקס: 09-7903440

natan@iwwa.co.il :דוא"ל
www.iwwa.co.il :אתר

ארגון עובדי הפלחה
מנכ"ל: אורי נעמתי

תחומי עיסוק: חקלאות ייצוג המגדלים וטיפול בכל נושא 
גידולי השדה, ירקות לתעשייה ומיכון חקלאי.

כתובת: ת.ד 305 הרצליה ב' 46103
טלפון: 09-9604080/ 054-7915588, פקס: 09-9604087

falcha@cotton.co.il :דוא"ל
www.falcha.co.il :אתר

ב
ב.פ אגריטך בע"מ

מנכ"ל: זהר בן-נר
מנהל שיווק: אבנר בן אהרון 

וניתוח  ושיווק של מערכות מדידה  תחומי עיסוק: פיתוח 
נתונים לחקלאות.

הפצה של זרעי ירקות עם התמחות במוצרי נישה ייחודיים.
ליווי הקמה של פרויקטים חקלאיים בעולם.

כתובת: כפר יהושע 36582
טלפון: 04-6240953,

פקס: 04-7415993
info@bf-ag.co.il :דוא"ל

www.bf-ag.com :אתר

ביופיד
מנכ"ל: ד"ר נמרוד ישראלי

מנהל שיווק: ד"ר נמרוד ישראלי
להפסיק  לחקלאים  עוזרת  ביופיד  חברת  עיסוק:  תחומי 
מתן  באמצעות  בפרי  רעלים  שאריות  ולהפחית  לרסס 
העובדים  חקלאים  פירות.  זבובי  לבעיית  מלא  פתרון 
 'free בממשק ביופיד יכולים למתג את תוצרתם כ- 'פרי 

ובכך לייצר ערך מוסף לצרכן
כתובת: כפר טרומן, ת.ד. 82, מיקוד: 7315000
טלפון: 03-9742000, פקס: 153-3-9742000

nisraely@biofeed.co.il :דוא"ל
www.biofeed.co.il/index1.html :אתר

בואו לבקר אותנו בתערוכת אגרומשוב

עמית

2008מ

עמית סולאר הינה חברת EPC בעלת הניסיון, וותק, איכות, שירות, אמינות 
ומקצועיות מהטובים שבתחום.

אצלנו תקבל את כל מכלול הפרויקט ומבית, כולל ניתוח צרכי הפרויקט, תכנון 
המערכת כולל קונסטרוקטיבי, אדריכלי וחשמלי, ייצוג מול הרשויות כולל היתרים, 

רכש בניה והתקנה של כל רכיבי המערכת, בדיקה וחיבור לרשת החשמל.

עמית סולאר� ההשקעה הרווחית והבטוחה ביותר שלכם
משרד: 04�9875966    נייד: 054�7645691    נייד: 054�9182060    פקס: 04�9875955

מבצע מיוחד ללקוחות עם היתרים למערכות
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ביכורי השקמה
מנכ"ל: אפרים יעקובי

מנהל שיווק: רפאל שטיינברג
תחומי עיסוק: שיווק תוצרת חקלאית
כתובת: לאון שרייבר 1, קרית מלאכי

טלפון: 08-9559559, פקס: 08-9559669
karino@em-neto.co.il :דוא"ל

www.bikurey.co.il :אתר

בננות החוף
מנכ"ל: ערטל טובין

מנהל שיווק: מאיר ברוש
תחומי עיסוק: חקלאות , אריזה ושיווק

כתובת: קיבוץ בית אורן 30044
טלפון: 04-9840530,

פקס: 04-9842434
limor@bananot-hahof.co.il :דוא"ל

www.bananot.org :אתר

בראשית -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
מנכ"ל: אסף קרת

מנהל שיווק: יורם מועלם
תחומי עיסוק: מערכת תומכת בתחום גידול, אריזה ושיווק 

פירות נשירים.
תומכת בשרשרת הערך מהמטע ועד לשיווק ללקוח הסופי.
משווקת תפוחים, אגסים, קווי, דובדבן, ליצ'י, פירות קיץ 

נשירים ופירות יער.
כתובת: ד.נ רמת הגולן 124600

טלפון: 04-6961488,
פקס: 04-6961988

yoram@pri-beresheet.co.il :דוא"ל
info@pri-beresheet.co.il :אתר

ג
גליל שוק מקומי
מנכ"ל: יפתח אורטל

מנהל שיווק: דודו מרום, ליאור קנדלו
וירקות  פירות  של  בשיווק  מתמחים  גליל  עיסוק:  תחומי 

טריים לשוק המקומי
כתובת: ד.נ. אשרת 25201

טלפון: 04-9859370,
פקס: 04-9859367

yiftach@milouot.co.il :דוא"ל
www.milouot.co.il :אתר

בואו לבקר אותנו בתערוכת אגרומשוב

עמית

2008מ

עמית סולאר הינה חברת EPC בעלת הניסיון, וותק, איכות, שירות, אמינות 
ומקצועיות מהטובים שבתחום.

אצלנו תקבל את כל מכלול הפרויקט ומבית, כולל ניתוח צרכי הפרויקט, תכנון 
המערכת כולל קונסטרוקטיבי, אדריכלי וחשמלי, ייצוג מול הרשויות כולל היתרים, 

רכש בניה והתקנה של כל רכיבי המערכת, בדיקה וחיבור לרשת החשמל.

עמית סולאר� ההשקעה הרווחית והבטוחה ביותר שלכם
משרד: 04�9875966    נייד: 054�7645691    נייד: 054�9182060    פקס: 04�9875955

מבצע מיוחד ללקוחות עם היתרים למערכות
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ברציפותכבר 26 שנה החקלאות מוביל את 

גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ
מנכ"ל: משה רון

מנהל שיווק: דוד אשכנזי
תחומי עיסוק: חברת גניגר מפעלי פלסטיקה הינה החברה המובילה 
ורשתות,  מתקדמות  פוליאתלן  יריעות  ומשווקת  כיצרנית  בעולם 

למגוון רחב של יישומים בחקלאות ובתעשייה.
כתובת: קיבוץ גניגר

טלפון: 04-6544222, פקס: 04-6441849
david@ginegar.co.il :דוא"ל

www.ginegar.co.i :אתר

גנים ירוקים
מנכ"ל: אבי פז וחיים אלוש

מנהלת שיווק: עמית אלוש דיין
תחומי עיסוק:  המגזין המוביל בישראל לאנשי מקצוע בענף 
הגינון והיחידי בארץ המיועד לאנשי מקצוע בתחום הגינון: 
גננים, משתלות, קבלני גינון, אדריכלי נוף, מנהלי מחלקות 
גינון וכד'. המגזין מופץ למנויים, ביניהם אדריכלים, קבלני 
מושבים,  קיבוצים,  ברשויות,  גינון  מחלקות  ,מנהלי  גינון 
ומרכזי  שחיה  בריכות  מלון,  בתי  אבות,  בתי  חולים,  בתי 

ספורט.
כתובת: החלוץ 118, באר שבע, מיקוד 84207

טלפון: 08-6273838, פקס: 08-6230950
amit@mashov.net :דוא"ל

ganim.mashovgroup.net :אתר

ד
דגניה תעשיות בע"מ

מנכ"ל: שי בן עמי
מנהל שיווק: יהודה צרוייה

תחומי עיסוק: ייצור ןשיווק מרססים לחקלאות
ומדחסי אויר לתעשיה 
כתובת: קיבוץ דגניה ב'

טלפון: 04-6655015, פקס: 04-6755989
shivukspr@degania-b.org.il :דוא"ל

www.degania-sprayers.co.il :אתר

דוד צ'פניק ובניו
מנכ"ל: אבי צ'פניק ובני צ'פניק 

מנהל שיווק: נועם צ'פניק
החברה  הינה  בע"מ  ובניו  צ'פניק  דוד  עיסוק:  תחומי 
מכני  ציוד  של  ואחזקה  שיווק  ביבוא,  בישראל  המובילה 
הנדסי לתחומים שונים. כבר למעלה מ- 40 שנה משווקת 
החברה מגוון רחב של מותגי טרקטורים, מלגזות ומנופים 

מהמובילים בעולם.
כתובת: בן צבי 10 רמת אליהו, ראשון לציון

טלפון: 03-9533200 
פקס: 03-9622310

noam@czapnik.co.il :דוא"ל
www.czapnik.co.il :אתר

דניאל שיווק והפצת פטנטים )בורנר גרמניה(
מנכ"ל: דניאל אוחיון

מנהל שיווק: שגב עודד
המקורית.  המנדולינה   -  " גרמניה  "בורנר  עיסוק:  תחומי 
וקיצוץ  החיתוך  מוצרי  את  בישראל  משווקת  חברתנו 
ירקות הטובים בעולם באיכות הגרמנית משנת 68 בישראל 

מוצרינו הם מוצרים איכותיים )איכות גרמנית(
כתובת: ק.ים המעפילים 9

טלפון: 052-5817219
פקס: טל 050-5281260

odedsagv@gmail.com :דוא"ל
www.borner.co.il :אתר

דשן גת בע"מ
מנכ"ל: קותי סולימני

מנהל שיווק: ירון יוטל
ומוצקים  נוזליים  דשנים  מייצרת  גת  דשן  עיסוק:  תחומי 
במגוון הרכבי NPK ובשילוב מיקרואלמנטים  המותאמים 

לדרישות הלקוח.
אגרונומית  תמיכה  ייעוץ,  ללקוחותיה  מספקת  החברה 

ומגוון אביזרי בקרת השקייה ודישון. 
כתובת: ת.ד. 363 קרית גת

טלפון: 04-6407640
פקס: 04-6407666

info@deshengat.co.il :דוא"ל
www.deshengat.co.il :אתר

ה
האיכר יבולים מהכפר בע"מ

מנכ"ל: איתן רוזנבלט
מנהל שיווק: איתן רוזנבלט

יובל  תחומי עיסוק: גידול ושיווק תוצרת חקלאית - שרי 
ליקופן, ענבים, שרי צבעוניים לסוגם, עגבניות, פלפלים.

כתובת: מושב שקף 200 מיקוד 79380
טלפון: 054-2207760

פקס: 08-6814202
eitanroz@orange.net.il :דוא"ל

www.greatomato.com :אתר

החברה המרכזית לציוד בע"מ
מנכ"ל: ניסים גלאם 

מנהל שיווק: ניסים גלאם 
תחומי עיסוק: חברה המתמחה ביבוא ציוד לשינוע והרמה.

כתובת: ת.ד 11404 אשדוד
טלפון: 08-8650008

פקס: 08-8650009
shivok.general@gmail.com :דוא"ל

www.g-e.co.i :אתר
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ירחון החקלאות המוביל בישראל

מהדורה מיוחדת לשיווק תוצרת 

נפגשים ב-10-11 ביוני בגני התערוכה

מעבר לים השחור

26

גיליון מס' 301 מאי 2014, אייר תשע"ד   25 ש"ח 

בית האריזה של ישובי חבל מעון. צילום: אבי פז

הרוכה

בעשור האחרון הוכפל יצוא התוצרת החקלאית מישראל לרוסיה פי 

עשרה f כנס הפתיחה של תערוכת Fresh AgroMashov יעסוק 

בהזדמנויות, באתגרים ובתחזיות לגבי השוק הרוסי

עמ' 4

מהדורה מיוחדת לשיווק תוצרת 

26
גיליון מס' 302 יוני 2014, סיון תשע"ד   25 ש"ח 

100

חח"ח"ח"ח"ח 252525252 ששש ששש תשתשתשתשעע"ע"ע"דדדד 2020202014141414,,,,, סססיויויויוןןןן ויויויוניניניני 303030302222 מסמסמסמס'' ליליליליויויויוןןןן גגגג

מותגי התוצרת המובילים
ירות וירקות

פ

ירחו� החקלאות המוביל בישראל

מהדורה מיוחדת לתערוכת 

ברציפותכבר 26 שנה החקלאות מוביל את 
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החטיבה להתיישבות
יו"ר: דני קריצ'מן

במסגרת  פועלת  להתיישבות  החטיבה  עיסוק:  תחומי 
ממשלת  מטעם  ועוסקת  העולמית  הציונית  ההסתדרות 
ישראל בהקמת ישובים כפריים בטיפול בישובים וביסוסם 

ובמימון מלא מתקציב מדינת ישראל.
טלפון: 02-6202799

www.hityashvut.org.il :אתר

המרכז לתכנון פיננסי
מנכ"ל: ישראל עטיה

מנהל שיווק: אלעד עטיה
תחומי עיסוק: קופות גמל והשתלמות, תיקי השקעות, חסכונות, 

פנסיה, ביטוחי חיים ובריאות, משכנתאות ותכנון פיננסי.
עובדים עם בתי ההשקעות המובילים: אלטשולר,  שחם, ילין 
לפידות , אקסלנס נשואה, מיטב דש, פסגות, מגדל, הראל, כלל, 

מנורה והפניקס
כתובת: סניף תל אביב , סניף אופקים

טלפון: 1700-700-587
פקס: 073-7682889

israel@finance-center.co.il :דוא"ל
www.finance-center.co.il :אתר

התאחדות האיכרים
מנכ"ל: דובי אמיתי

בסוגיות  מטפלת  האיכרים  התאחדות  עיסוק:  תחומי 
מורכבות תוך שמירה על זכויות החקלאים אל מול רשויות 
השלטון, ואחראית להצעות חוק בתחום החקלאות בכלל 
ובתחום העובדים הזרים ומשק המים בפרט. בנוסף, היא 
הנהלת  ביניהם:  לחבריה,  ושירותים  ייעוץ  מגוון  מעניקה 
בחיסכון  יעוץ  מעסיקים,  ארגון  מקצועי,  יעוץ  חשבונות, 

מים והחזרים, כנסים מקצועיים ועוד. 
כתובת: רחוב קרמניצקי 14, ת"א מיקוד:67899

טלפון: 03-6952229
ikarim1@012.net.il :דוא"ל

www.ikarim.org.il :אתר

ו
ויקטורי

מנכ"ל: אייל רביד
מנהל שיווק: ניסים מישוד

תחומי עיסוק: ניהול סופרמרקטים
כתובת: הכישור 3 גן יבנה

טלפון: 08-8674994
פקס: 08-8674208

ein.al.victory@gmail.com :דוא"ל
www.victory1.co.il :אתר

ז
זרעים גדרה

מנכ"ל: אמנון עשת
מנהל שיווק: ג'וש פלג

בישראל   1952 בשנת  נוסדה  גדרה  זרעים  עיסוק:  תחומי 
סינג'נטה,  חברת האגרו- היא בבעלותה של   2007 ומאז 

פתרונות  מספקת  אשר  בעולם  המובילה  טכנולוגיה 
בעלי  איכותיים  ירקות  זרעי  כגון  למגדלים  משולבים 
גנטיקה מתקדמת, מוצרי הגנת הצומח ושירות מקצועי של 
יחידת GroNTec. הגידולים העיקריים שמשווקת החברה 
הינם זני מכלוא של פלפלים, עגבניות, מלפפונים, קישואים 
ואבטיחים. בנוסף משקיעה החברה במחקר ופיתוח, איכות 
לחקלאים  לעזור  מנת   על  נוספים  מוצרים  של  וחדשנות 
ולפעול  התשומות  הפחתת  תוך  תפוקותיהם  את  להגדיל 

להבטחת חקלאות בר-קיימא
כתובת: זרעים גדרה בע"מ, קיבוץ רבדים ד.נ שקמים מיקוד 

7982000, ישראל
טלפון: 08-9446220, פקס: 08-9446262

info@zeraimgederamarketing.com :דוא"ל
www.zeraim.com :אתר

ח
חברת מיכון- יעוץ הנדסי וסוכנויות בע"מ

מנכ"ל: אסף מנדלביץ
מנהל שיווק: רוני אבוטבול

תחומי עיסוק: ציוד ופתרונות לבתי אריזה: תכנון, טיפול, 
מיון ואריזה כולל קווים מלאים לטיפול בפירות וירקות

כתובת: פלוטיצקי 15 ראשלצ  75361 
טלפון: 03-9666069, פקס: 03-9644006

assaf@ishco.co.il :דוא"ל
www.maf-roda.com :אתר

חיפה כימיקלים
מנכ"ל: נדב שחר

מנהל שיווק: נתן פלדמן
אשלגן,  חנקת  ומשווקת  מייצרת  חיפה  עיסוק:  תחומי 
דשנים מסיסים להדשייה ולריסוסי עלווה, דשנים בשחרור 
זרחן  מלחי  ומדשאות,  נוי  צמחי  לחקלאות,  מבוקר 

לתעשיית המזון. 
כתובת: ת.ד. 15011, מת"ם-חיפה 3190500
טלפון: 074-7373737, פקס: 074-7373733

info@haifa-group.com :דוא"ל
www@haifa-group.com :אתר

חריף חריף הבנרו
מנכ"ל: קובי ועפרה זיו-אב
תחומי עיסוק: פלפל חריף

כתובת: עין יהב ד.נ.ערבה 8682000
טלפון: 054-6802673

ofrazivav@gmail.com :דוא"ל
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ט
LANDINI טרקטור

תחומי עיסוק: הטרקטור הכחול של לנדיני הינו מהנמכרים 
התחבורה.  משרד  של  עדכני  דוח  פי  על  בישראל  ביותר 
חברת דוד צ'פניק משווקת בהצלחה רבה את לנדיני החל 

משנת 1999 והשותפות כיום הינה חזקה מתמיד.
נחשב  באיטליה  המיוצר  לנדיני  של  הטרקטורים  מותג 
החקלאי  המיכון  בענף  ביותר  המכובדים  המותגים  לאחד 
בעולם. כיום ישנם לחברה למעלה מ-20 סדרות שונות של 
של  המתקדמים  הטרקטורים  שונים.  בגדלים  טרקטורים 
לנדיני מיועדים לכלל העבודות כגון הפעלת קומביינים - 

נגררים, גידולי שדה, טיפולים שוטפים ברפתות ועוד.
international.argotractors.com :אתר

י
יופי של ירקות

מנכ"ל: דניאל לב
מנהל שיווק: עמית בראון 

תחומי עיסוק: האגודה השיווקית לפירות וירקות הגדולה 
בישראל.

המחזיקה 3 מרכזים לוגיסטיים בפריסה ארצית.
מפעילה מערכת שיווק מהמתקדמות בעולם לכל הרשתות 

והשווקים הסיטונאים המובילים בישראל.
כתובת: עין יהב ד.נ. ערבה מיקוד 86820

טלפון: 08-6581622
פקס: 08-6582370

iofy@arava.co.il :דוא"ל
www.ein-yahav.co.il :אתר

כ
כצט

מנכ"ל: סיגל פירסט
מנהל שיווק: דרור ויס

תחומי עיסוק: תכשירים ופתרונות להגנת הצומח וזרעים.
כתובת: החרש 4 הוד השרון

טלפון: 09-7626259
פקס: 09-7626327

simi@cts.co.il :דוא"ל
www.agrica.co.il :אתר

ל
לטם ישראל

מנכ"ל: דניאל דוברושקלנקה
ומוכרת  משווקת  מקדמת,  ישראל  לטם  עיסוק:  תחומי 
הלטינית  באמריקה  ישראלית  וחדשנות  טכנולוגיות 

ומסייעת לחברות ישראליות להיכנס לשווקים אלה.
טלפון: 0583348055

פקס: 0583348055
Holal@latamisrael.com :דוא"ל

Www.latamisrael.com :אתר

ליצ'י תרגומים בע"מ
מנכ"לית: מיכל חפר

מנהל שיווק: רעות שפר, לילי צרויה, רותם מסיקה
ותיקה  תרגום  חברת  היא  תרגומים  ליצ'י  עיסוק:  תחומי 
לכל  שפה  מכל   - השפות  בכל  תרגום  שירותי  המספקת 

שפה בכתב ובעל פה - בכל העולם. 
שלהם  העסקים  את  לקדם  ללקוחותיה  מאפשרת  ליצ'י 

בשוק הבינלאומי באמצעות תרגום איכותי ואפקטיבי.
כתובת: ת.ד 18 , באר יעקב 70300

טלפון: 08-9155558 ; 052-3516070
פקס: 153-8-9155558

lichi@lichi.co.il :דוא"ל
www.lichi.co.il :אתר

מ
מד מגן

מנכ"ל: נחום פייביש
מנהל שיווק: יוחנן אקסלרד

תחומי עיסוק: מיגון ואבטחת מדי מים
כתובת: מושב תלמי יחיאל 

טלפון: 08-8583462, פקס: 08-8584906
reutap@gmail.com :דוא"ל

מועצת החלב
מנכ"לית: מיכל קראוס

מנהלת שיווק: אדריאנה שוחט
המדיה  בערוצי  ציבור  יחסי  תקשורת   עיסוק:  תחומי 

השונים, הפקות דפוס, 
כתובת: דרך החורש 4, יהוד

טלפון: 03-9564750, פקס: 03-9564766
DAFI@milk.org.il :דוא"ל

milk.org.il :אתר

מועצת הצמחים
מנכ"ל: צבי אלון

תחומי עיסוק: מועצת הצמחים על ארבעת ענפיה - ירקות, 
החקלאות  את  ולפתח  לקדם  דואגת  וזית,  הדרים  פירות, 
קידום  עיבוד,  שיטות  לשיפור  פועלת,  המועצה  הצמחית. 
מחקרים ועידוד צריכת פירות וירקות בקרב האוכלוסייה. 

כתובת: דרך העצמאות 40, יהוד
טלפון: 03-9595666

פקס: 03-9502211
ezrab@plants.org.il :דוא"ל

www.plants.org.il :אתר
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מושבי הנגב
מנכ"ל: יאיר מנע

תחומי עיסוק: מושבי הנגב היא החברה החקלאית הגדולה 
המועצות  ידי   על   1958 בשנת  נוסדה  החברה  בישראל. 
האזוריות מרחבים ושדות נגב והיא נמצאת בבעלותם של 
34 מושבים. החברה מחזיקה, מעבדת ומשמרת כ - 140 
כותנה,  פירות,  ירקות,  בגידול  עוסקת  קרקע,  דונם  אלף 
בתחום  החברה  עוסקת  כן  כמו  נוספים.  וגידולים  חיטה 

הנדל"ן. שטחי החברה מתפרסים על אזור הנגב.
כתובת: כתובת: ז'בוטינסקי 6 אופקים

טלפון: 08-9961313, פקס: 08-9961318
ronit@ngv.co.il  :דוא"ל

www.ngv.co.il :אתר

מטאור רשתות לחקלאות בע"מ
מנכ"ל: אהרון שמואל

מנהל שיווק: רז גנילוין
תחומי עיסוק: מטאור מייצרת ומפתחת כבר מעל 75 שנה 
רשתות. המוצרים העיקרים שלנו הם: רשתות נגד מזיקים, 
ברד,  רשתות  בנוסף  מש   50 ביונט  פטנט  המוצר  עם 
ומצופות  ארוגות  יריעות  קרקע,  כיסוי  הצללה,  רשתות 

חזקות מאוד הניתנות לתפירה
כתובת: רח' הרצל 1, ת.ד 1995, דימונה, מיקוד 86119

טלפון: 08-6686888
פקס: 08-6686877

raz@meteor-nets.com :דוא"ל
www.meteor-nets.com :אתר

מיקרו דרופ בע"מ
מנכ"ל: צביקה לוי

מנהל שיווק: איציק 
תחומי עיסוק: ייצור ושיווק מכשירי לחות מקרונית ללא 

רטיבות 
בשילוב בקרה על רמת הלחות והטמפ'

מכשירנו נמצאו כיעילים ביותר ליצירת לחות אפקטיבית 
לאיקלום ושמירה על גידולים חקלאיים מפני התייבשות 

בעיקר בחדרי קירור 
כתובת: רחוב דוד אלעזר 26 רחובות

טלפון: 053-2812013
פקס: 08-9361549

ddd303@gmail.com :דוא"ל
www.humi-fog.com :אתר

MAXILIFT HC מלגזות
תחומי עיסוק: פימן בע"מ, חברת בת של דוד צ'פניק ובניו 
בהם  מכני-הנדסי  ציוד  ומשווקת  יבואנית  הינה  בע"מ, 
של  מרשים  מבחר  וכן  חשמליות  מלגזות  דיזל,  מלגזות 
ציוד הרמה ייעודי למחסנים. פימן המשמשת כסוכנות של 
 Hangcha Engineering Machinery הענק  יצרנית 
המותג  שם  תחת  בלעדית  לישראל  הציוד  את  מייבאת 

.MAXILIFT
www.forklift-hc.com :דוא"ל

MARIOTTI מלגזות זעירות מבית
בעולם  המובילה  החברה  הינה  מריוטי  עיסוק:  תחומי 
מתקדמת  בטכנלוגיה  קטנות  חשמליות  מלגזות  בייצור 
עבודה  הם  אלו  למלגזות  ברורים  יתרונות  שנה.   90 כבר 
במעברים צרים וכניסה למעליות במפעלי תעשייה וייצור. 

היצרנית האיטלקית מייצגת מגוון רחב 
בתיאום אישי ללקוחות עם צרכי שינוע מיוחדים.

www.mariotti.it :אתר

מעדני הדג
מנכ"ל: לאטי עזרא

מנהל שיווק: יניב לוי
המותג  תחת  דגים  של  ושיווק  ייצור  ייבוא  עיסוק:  תחומי 

"מעדני הדג". 
כתובת: רחוב הטלה והעגל איזור תעשיה באר טוביה

טלפון: 08-6246000, פקס: 08-6246001
www.hatale.co.il :אתר ,eyal@hatale.co.il :דוא"ל

מעדני הטלה
מנכ"ל: לאטי עזרא

מנהל שיווק: יניב לוי
בשר)עגל,  מוצרי  של  ושיווק  ייצור  ייבוא  עיסוק:  תחומי 
כבש, אווז( ופחם תחת המותג "מעדני הטלה", דגים תחת 
בצק  ג'חנון,  )מלוואח,  בצק  ומוצרי  הדג"  "מעדני  המותג 

עלים, קוסקוס(תחת המותג "חמסי"
כתובת: רחוב הטלה והעגל איזור תעשיה באר טוביה

טלפון: 08-6246000, פקס: 08-6246001
www.hatale.co.il :אתר ,eyal@hatale.co.il :דוא"ל

מרססי מג'דל שאמס
מנכ"ל: סאלח שופי

מנהל שיווק: האדי שופי
תחומי עיסוק: יצור מרססים וציוד חקלאי

כתובת: מג'דל שמס- רמת הגולן
טלפון: 052-6446687, פקס: 04-6983845

hadi@shofi1984.com :דוא"ל

משוב חקלאות
מנכ"ל: אבי פז וחיים אלוש

מנהל שיווק: עמית אלוש דיין
תלוי  בלתי  ירחון  הינו  חקלאות"  "משוב  עיסוק:  תחומי 
שחושף, חוקר ומדווח על הנעשה בענף החקלאות, עדכונים 

טכנולוגיים וחומר מקצועי מהארץ ומחו"ל.
הירחון הוותיק והמוביל במגזר החקלאי ובעל השפעה גדולה 
בקרב החקלאים, החוקרים ,אנשי ההדרכה, ראשי המועצות 

האזוריות, שרים חברי כנסת ואנשי הממסד החקלאי.
ירחון בעל התפוצה הגדולה  ביותר בדיוור ישיר למנויים, ובין 

קוראיו נימנים החקלאים המובילים בישראל.
כתובת: החלוץ 118, באר שבע מיקוד: 84207
טלפון: 08-6273838, פקס: 08-6230950

amit@mashov.net :דוא"ל
www.mashovgroup.net :אתר
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Hall #10
BOOTH  COMPANY  MAME
1 Concept for Pharmacy Ltd
2 M.I.C.O.N
30A Bananot Hahof ltd
30B ODELYA OPAL
3 SAL-TEVA
4 Tirosh Publishing Ltd
5 The Israeli Chefs Association
5A daniel selling) borner germany(
10 Harifharif Habanero
10A Latam Israel
24 Bikurey Hashikma
9 Bpanent
32 Biofeed Ltd
13 victory
13 s.i.l. rubin ltd.
A13 MAADANEY HATALE
38 AGROLAN
37 agronet
35 Israel Water Works Assiciation 
11 lab-path
33 Polyam
34 Galil - Local Market
A31 tali grapes
31 Farm 42
A12 HAARETZ
30 Yuval tomato
30 The Farmer LTD
30 BF-AGRITECH Ltd
29 eurolabel 06
28 pri free
28 Beresheet
A28 KANAT
27 Tnuva
26 Zeraim Gedera
8 The Israeli Agriculture Ministry
23 origene seeds ltd
20 VIP
20 CONFERENCE
12 sky

Hall#11
BOOTH COMPANY  MAME
A1 financial planning center
2 R.O.P Ltd.
3 GMS-Green M&S industries
4 Sicem Srl - Gruppo Carli
6 micro drop ltd
8 ZAH-ORNI TRUCK SCALES LTD
10 ILS Global - Innovative Logistic   
 Solutions GmbH
A10 General Equipment LTD
11 Gat Fertilizers Ltd
12 Ginegar Plastic Products Ltd
15 Lichi Translations Ltd
18 Etziony systems Ltd
19 CTS
20 Rum-up Ltd
21 Meteor Agricultural Nets
28 Eegle
25 Amit solar
24 STERN-KAYE AGRICULTURAL  
 MACHINERY
26 Mad Magen
35 DEGANIA INDUSTRIES LTD
36 Shabtai Jumah Agriculture Ltd
39 David Czapnik & Sons
40     Majdal Shams sprayers

Exhibitors List:

ירחון החקלאות המוביל בישראל

world zionist organization
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לפרטים נוספים ורישום: טל: 08-6273838, פקס: 08-6230950
info@mashov.net, www.agro.mashovgroup.net

התערוכה הראשונה והמובילה בישראל
לשיווק  תוצרת חקלאית טרייה

23-24 ביוני, 2015, גני התערוכה, תל אביב

23-24/6/2015       גני התערוכה, תל אביב The 25th Fresh AgroMashov

שנות הצלחה

זה קורה פעם ב           שנים
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לפרטים נוספים ורישום: טל: 08-6273838, פקס: 08-6230950
info@mashov.net, www.agro.mashovgroup.net

התערוכה הראשונה והמובילה בישראל
לשיווק  תוצרת חקלאית טרייה

23-24/6/2015       גני התערוכה, תל אביב

הבטיחו את 
מקומותיכם 
בתערוכה 

המיוחדת במינה
לשיווק תוצרת 

חקלאית

זה קורה פעם ב           שנים
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משרד החקלאות
מנכ"ל: רמי כהן

ישראל  חקלאות  לפיתוח  פועל  המשרד  עיסוק:  תחומי 
על  שמירה  הציונות,  ערכי  ברוח  ההתיישבות  וביסוס 
טרי  מזון  אספקת  הבטחת  ומשאביה,  המדינה  אדמות 
ואיכותי לתושבי מדינת ישראל למינוף היתרון היחסי של 

חקלאות ישראל.
טלפון: 03-9485532

פקס: 03-9485859
www.moag.gov.il :אתר

ס
סל- טבע

מנכ"ל: תומר להב
מנהל שיווק: תומר להב

תחומי עיסוק: ייצור ושיווק תרמילי קטיף ומוצרים נלווים 
לחקלאות.

כתובת: קיבוץ עין זיוון 1242600 
טלפון: 04-6962005

פקס: 04-6247004
salteva.enz@gmail.com :דוא"ל

sal-teva.com :אתר

ע
עגבניות יובל

מנכ"ל: איתן רוזנבלט
מנהל שיווק: אלעד פלג

חימצון  ונוגדי  ליקופן   , פרימיום  עגבנית  עיסוק:  תחומי 
גבוהים במיוחד , טעם מעודן ומראה יחודי.

כתובת: כפר יהושע 
טלפון: 04-9534062, פקס: 04-9931574

elad@bf-ag.co.il :דוא"ל
www.greatomato.com :אתר

עמי טנס
מנכ”ל: ישראל פרץ

מנהל שיווק: צבי מירב
ודשן  מים  מצב  לניטור/בקרת  מכשור  עיסוק:  תחומי 
משאבים  ודיגיטליים,  מכאניים  טנסיומטרים  בקרקע 

ועזרים לבדיקת המים.
כתובת: רח’ ההדרים 33, ת.ד 12096, אשדוד

טלפון: 08-8523236, פקס: 08-8523964
a_m_i@netvosion.net.il :דוא”ל

www.ami-tens.zapages.co.il :אתר

עמית סולאר
מנכ"ל: יגאל ראובני

מנהלת שיווק: נטלי דמידוב

 EPC חברת  הנה  סולאר  עמית  חברת  עיסוק:  תחומי 
וביצוע  לניהול  חברה  המוצר.  שרשרת  כל  את  המספקת 

פרויקטים, מערכות סולאריות,חשמל ותקשורת. 
אנו פועלים בתחום הסולארי עם כניסתו לארץ ב-2008, 

"עמית" בעלת ניסיון וידע רב.
כתובת: מושב בצת

טלפון: 04-9875977
פקס: 04-9875955

igal@amitcom.co.il :דוא"ל
www.amitsunsolar.co.il :אתר

ענבי טלי
מנכ"ל: דוד עברי

מנהל שיווק: דוד עברי
תחומי עיסוק: גידול ענבים

כתובת: מושב לכיש
טלפון: 08-6885911

פקס: 08-6815797
tali@taligrapes.co.il :דוא"ל
www.taligrapes.co.il :אתר

פ
free פרי

מנכ"ל: ד"ר נמרוד ישראלי
מנהל שיווק: ד"ר נמרוד ישראלי

צרכנים  בסיפוק  מתמקד   'freeפרי' עיסוק:  תחומי 
בתוצרת  רעלים  ולשאריות  לסביבה  גבוה  מודעות  בעלי 
בממשק- שימוש  שעשו  חקלאים  כי  נמצא  החקלאית. 
 .90% עד   70 ב  הרעלים  שאריות  את  הפחיתו  ביופיד 

השימוש במותג ניתן לחקלאים העומדים באמנה
כתובת: כפר טרומן, ת.ד. 82, מיקוד: 7315000

טלפון: 03-9742000
פקס: 153-3-9742000

nisraely@biofeed.co.il :דוא"ל
www.biofeed.co.il/index1.html :אתר

צ
צח אורני בע"מ 

מנכ"ל: מני קציר
תחומי עיסוק: 30 שנות ותק בייצור ,שרות,מכירה וייצוא 
של מאזני גשר לשקילת משאיות .המאזניים מיוצרים על 
לאיכות  בסיס  ומהווה  רבות  שנים  לאורך  שנצבר  ידע  פי 

המוצר ולהתאמתו לדרישת הלקוח. 
כתובת: שדרות הדקלים 97 קדימה 

טלפון: 09-7488548
פקס: 09-7487610

info@zah-orni.co.il :דוא"ל
www.zah-orni.co.il :אתר
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GF GORDIN ציוד נלווה למלגזות מבית
תחומי עיסוק: GF GORGINI יצרנית מובילה מאיטליה 
מאז 1985 לציוד נילווה ומיכון למחפרונים כגון מטאטים 
נודע   G.F. Gordini SRL בשנים האחרונות  ומקדחים. 
מ-30  למעלה  של  מגוון  וייצור  בינלאומי  שוק  בעיצוב 
אבזרים בגירסאות שונות אשר יוכלו לספק מענה מושלם 

לתחזוקת כבישים ועבודות תשתית שונות. 
www.gfgordini.com :אתר

ק
קונצפט לרוקחות

מנכ"ל: ד"ר שמעון בן-חורין
מנהל שיווק: ישי פרידמן

החיטוי.  חומרי  בתחום  עוסקת  החברה  עיסוק:  תחומי 
מייצרת ומשווקת מגוון של חומרי חיטוי למטרות שונות 
משק,  חיות  בסביבת  לטיפול  ווטרינריה:  בחקלאות 
בגידולים בחממות, ליישום על ייחורים והשרשות, זרעים 

ולפירות וירקות לאחר קטיף.
כתובת: עתיר יד 21, כפר סבא

טלפון: 09-7667890
פקס: 09-7667899

yishai@concept-rx.co.il :דוא"ל
www.concept-Rx.co.il :אתר

קנט
מנכ"ל: דוד גינזבורג 

מנהלת שיווק: תמי שקורי
תחומי עיסוק: אנחנו בקנט פועלים בתחום הביטוח כנגד 
ענפי  בכל  לחקלאים  ביטחון  רשת  ומספקים  טבע  נזקי 
החקלאות הצמחיים ובעלי החיים תוך שיתוף פעולה עם 

הממשלה והארגונים החקלאיים השונים.
כתובת: דרך מנחם בגין 74 ת"א 

טלפון: 03-6270200
פקס: 03-6270206

kanat@kanat.co.il :דוא"ל
 WWW.KANAT.CO.IL :אתר

ר
רשת או פלסט בע"מ

מנכ"ל: אריאל פלד
מנהל שיווק: דרור צפורי מנהל שוק מקומי

תחומי עיסוק: אנו משרתים את לקוחותינו בפיתוח, יצור 
ושיווק של יריעות ושקיות לאריזת מוצרי תוצרת טרייה 
חיי  "הארכת  בנושאי  התמחות  עם  וירקות,  פירות  של  

מדף" וכן מגוון מוצרים לתחומי התעשייה.
 ISO 22000 מפעלנו עומד בתקינת

כתובת: קיבוץ החותרים
טלפון: 04-8302407/424

פקס: 04-8302716
dror@rop.co.il :דוא"ל

www.rop.co.il :אתר

ש
שבתאי ג'ומעה מיכון חקלאי בע"מ

מנכ"ל: שבתאי ג'ומעה
מנהל שיווק: אלי ג'ומעה

קרקע,משתתים  עיבוד  חקלאי,  מיכון  עיסוק:  תחומי 
ופרדסים,  מטעים  לכרמים  מיכון  דיסקוסים  קלטרות 
לשקדים,  מיכון  לשום,  מיכון  ישיר,  כיבוש  זבל,  מפזרות 

מסועים 
כתובת: מושב רווחה , משק 53 , 79353

טלפון: 08-6600846
פקס: 08-6812246

info@sjumah.com :דוא"ל
www.sjumah.com :אתר

שופרסל, קטיף
מנכ"ל: שאולי עמיר

מנהל שיווק: נתי דדון
תחומי עיסוק: קמעונאות

כתובת: שמוטקין בנימין 30 ראשון לציון
טלפון: 03-9481100

פקס: 03-9483843
nuritr@shufersal.co.il :דוא"ל

www.shufersal.co.il :אתר

שטרן קיי מיכון חקלאי
מנכ"ל: זמיר קיי

מנהל שיווק: זמיר קיי
תחומי עיסוק: תכנון, ייצור ושיווק כלים חקלאיים, בדגש 
ייבוא  כן  על מפזרות קומפוסט עם העמסה עצמית. כמו 

ושווק כלים חקלאיים של חברת שקטימן מהודו.
כתובת: מושב עין הבשור 45   8540500

טלפון: 0546434373
פקס: 08-9987078

s.k.agrimachinery@gmail.com :דוא"ל

שירותי האבקה
מנכ"ל: אודי יושע

מנהל שיווק: אייל שגב
תחומי עיסוק: שירותי האבקה והדברה ביולוגית

כתובת: קיבוץ יד מרדכי - ד.נ חוף אשקלון
טלפון: 08-6720614, פקס: 08-6720663

eyal_s@polyam.net :דוא"ל
www.polyam.net :אתר
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שע"ל רובין
מנכ"ל: אבי רווח

מנהל שיווק: משה קיים
יין,אלכוהול  מוצרי  והפצת  שווק   , ייבוא  עיסוק:  תחומי 

ובירה .
כתובת: צלע ההר 46 מודיעין

טלפון: 08-9432343, פקס: 08-9430672
mosheka@ibbl-spirit.co.il :דוא"ל

www.shaal-rubin.co.il: :אתר

ת
תירוש )1998( הוצאה לאור בע"מ

מנכ"ל: ויקטור ביטון
מנהל שיווק: כמי ביטון

ומגזינים  עת  כתבי  של  לאור  הוצאה  עיסוק:  תחומי 
מקצועיים. כולל העיתונים של ארגון מגדלי ירקות -"מבזק 
"קרוב  הנוטע".  "עלון   - פירות  מגדלי  ארגון  ושל  ירקות" 

לצלחת" - הירחון לשוק המזון המוסדי.
ברשותנו דפוס דיגיטלי משוכלל.

כתובת: רח' הגר"א 17 תל אביב 6602435
טלפון: 03-5662080, פקס: 03-5662081
angelina.tirosh@gmail.com :דוא"ל

www.tirosh-site.co.il :אתר

תנובה
מנכ"ל: אריק שור

מנהל קשרי יצרנים:  אלי ג’ורנו
חקלאית  תוצרת  לשיווק  שיתופי  מרכז  עיסוק:  תחומי 

בישראל בע”מ.
כתובת: ת.ד: 7007, רמת השרון,מיקוד: 47100

טלפון: 03-6904884, פקס: 03-6986497
malid@tnuva.co.il :דוא"ל

www.tnuva.co.il :אתר

תנועת המושבים בישראל
מזכ"ל: מאיר צור

היסוד  מאבני  אחת  המושבים,  תנועת  עיסוק:  תחומי 
ההתיישבות  תנועות  מבין  הגדולה  הנה  הציוני,  במפעל 
בצפון  מאביבים  הפרושים  מושבים,   254 בתוכה  ומאגדת 

ועד פארן בדרום ובהם מתגוררים כ-180 אלף אנשים.
תנועת המושבים מייצגת ומלווה את מושביה מול השלטון 
המרכזי בכל התחומים הנוגעים במרחב הכפרי בין השאר 
כפריות,  יוזמות  בקרקע,  זכויות  עיגון  חקלאות,  בנושאי 

מים, עובדים זרים, תנועת נוער, חברה, קהילה וחינוך.
כתובת: רח' ליאונרדו דה וינצ'י 19, קומה 4, ת"א 64733

טלפון: 03-6086300, פקס: 03-6918996
lishca@tmoshavim.org.il :דוא"ל

www.tmoshavim.org.il :אתר

Bpanent- פתרונות מיוחדים לבית
מנכ"ל: אופיר יצחק

מנהל שיווק: אופיר יצחק
מיוחד  פתרון  למצוא  תוכל  שלנו  באתר  עיסוק:  תחומי 

וחדיש לכל סוגיות הבית.
מטבח  מוצרי  ונוי.  גינה  בית,  מוצרי  משווקת   Bpanent
ועוד מוצרים רבים אחרים - שיקלו ויחסכו לך המון שעות 

שהייה במטבח, בניקיונות ובחסכון מקום בבית.
כתובת: שטמפפר 36, פ"ת 

טלפון: 03-6006600
פקס: 03-6565565

ofir@bpatent.co.il :דוא"ל
www.Bpanent.co.il :אתר

CELLI
מרשים  מוניטין  בעלת  ותיקה  חברה  הינה  עיסוק:   תחומי 
מגוון  מספקת  החברה  לטרקטורים.  הנילווה  הציוד  בתחום 
אתים  ומחרשות  גזם  מרסקות  אדמה,  מתחחות  של  רחב 
רכיבים איכותיים  לטרקטורים. החברה מייצרת באיטליה עם 
בלבד וזאת על מנת לוודא אריכות ימים ואמינות לכלל הציוד. 
 Celli בישראל של  הייבואן הבלעדי  הינה  צ'פניק  דוד  חברת 

ומספקת שירות מכירות ואחזקה בכל הארץ. 
www.celli.it :אתר

Farm 42
מנכ"ל: אלעד שדמות

מנהל שיווק: אלעד שדמות
תחומי עיסוק: פתרונות ירוקים לחקלאות

כתובת: מושב פארן, משק 42, ד.נ ערבה
טלפון: 050-6656629, פקס: 08-9953068

eladsp@hotmail.com :דוא"ל
https://www.facebook.com/pages/Farm- אתר: 

42/1446224618955372?ref=hl

GMS-Geen M&S industries
מנכ"ל: שמריהו גרין

מנהל שיווק: שמריהו גרין
לכבישים,  לסביבה  ידידותית  בנייה  חומרי  עיסוק:  תחומי 

שבילים, ומכלאות לבעלי חיים
כתובת: 7 גד טדסקי, יחידה 29, ירושלים 93786

טלפון: 054-9216057
shmaryagreen@gmail.com :דוא"ל

www.gmsimports.com :אתר

GRUPPO CARLI
מנכ"ל: צ'ארלי אלפו

מנהל שיווק: לוסיה הוגוליני
תחומי עיסוק: ייצור של אספסת מיובשת וקש לתזונת בעלי חיים. 

info@gruppocarli.com :דוא"ל
www.gruppocarli.com :אתר
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HotRot- מכונות קומפוסט אוטומטיות
alon sela :מנכ"ל

טכנולוגיה  היא  ממוכנת  קומפוסטציה  עיסוק:  תחומי 
אידיאליים  קומפוסטציה  תנאי  המייצרת  בעולם  מוכרת 
יצירת  מאפשרים  הללו  התנאים  סגורות.  מכונות  בתוך 
התהליך  מאשר  יותר  הרבה  קצר  זמן  בפרק  קומפוסט 

החיצוני הרגיל תוך כדי ניטור ובקרה על התהליך.
בתחום  מובילה  זילנדית  ניו  חברה  היא   HotRot
קומפוסט  מכונות  המייצרת  הממוכנת  הקומפוסטציה 

תעשייתיים בגדלים שונים.
www.hotrotsolutions.com :אתר

ILS
תחומי עיסוק: פתרונות לוגיסטיים חדשניים 

פטנט ומוצרים חדשניים. 
שיווק והפצה של מוצרים חדשים

info@ils-global.eu :דוא"ל
www.ils-global.eu :אתר

McCormick - טרקטור חזק ללא פשרות
מייצג  האיכותי   McCormick מותג  עיסוק:  תחומי 
מבחר דגמי טרקטורים המגיעים לעוצמה של עד ל-230 
כ"ס. הטרקטור האדום של McCormick נחשב כבר מזה 
עשרות שנים לשם דבר בתחום המיכון החקלאי והמוביל 
 ARGO חברת  למפעיל.  אנוש  והנדסת  בטכנולוגיה 
טרקטורים  מותגי  מלכדת  האיטלקית   TRACTORS
הטרקטורים  ליצרנית  ונחשבת  לנדיני  גם  בינהם  שונים 

המובילה באירופה.
www.mccormick-intl.com :אתר

Ridan- מכונות קומפוסט קטנות - ידניות
תחומי עיסוק: תהליך קומפוסטציה הינו תהליך ביולוגי בו  
אוכלוסיית חיידקים מיקרוביאליים מפרקים את הפסולת 
אוכלוסיית  )חמצן(.  מאווררים  סביבה  בתנאי  האורגנית 

החיידקים חיונית ביותר לכל תהליך הקומפוסטציה .
יום  כל  כאשר  רציף  בתהליך  פועלות    Ridan מכונות 
מוכנסת הפסולת האורגנית לפתח ההזנה בתוספת כמות 

נפחית זהה של גזם קצוץ.
www.ridan.co.uk :אתר

eurolabel 06
מנכ"ל: ברונו בן זקן

מנהל שיווק: ג'וליאן כהן
תחומי עיסוק: הטבעת פירות וירקות 

)מכונות וחותמות(
julien.jul@gmail.com :דוא"ל

eurolabel06.com :אתר

ב-                  

הכל אפשרי
סטודיו לעיצוב גרפי והפקות דפוס

 f יצירתיות   f ניסיון 
מקצועיות  f מחויבות 

עיתונים   f קיר  בגודל  ענקיים  פוסטרים 

ומגזינים f ספרים f עיצוב קירות של ביתנים 

בתערוכות f שילוט f פרוספקטים f פליירים 

עיצוב תדמית )לוגו,   f מדבקות   f f מודעות 

נייר מכתבים, מעטפות וכו’( f חוברות עבודה 

לחופש לילדים כולל כתיבה ואיור f  העברה 

גרפית של ספרים מאנגלית לעברית וכמובן 

כל מה שדפוס.

052-3492349

javitami@netvision.net.il

studiorog.bizmakebiz.co.il
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אסף קרת - מתחילים 
מבראשית

אסף קרת, מנכ"ל חברת "פרי בראשית", 
אחת החברות הבודדות בישראל, שקיבלה 
החלטה מודעת להשקיע בשיווק ובמיתוג 
פירות. פרי בראשית עוסקת בגידול, 
מיון, אריזה ושיווק של שורה ארוכה 
אגס,  תפוח,  היתר:  בין  פירות,  של 
קיווי, דובדבן, אפרסק, נקטרינה, שזיף, 
ייחודה  יער.  ופירות  ליצ'י  משמש, 
של "פרי בראשית" נעוץ בעובדה, שמדובר בחברה גדולה 
ומשותפת ל-13 קיבוצים ומושבים מהגליל והגולן )יישובי 

ההר(, הכוללת שני בתי אריזה.

בנבנישתי גרונר - 
רפקור

גרונר בנבנישתי, מנכ"ל ביא"ר רפקור, 
בית האריזה של חקלאי ראש פינה, 
המשרת את כל האגודות החקלאיות 
בענף  למוביל  נחשב  רפקור  בישוב. 
האגסים ובקרב הלקוחות הוותיקים 
בשל  רפקור,  של  לאגס  דרישה  יש 

איכותו הגבוהה.  

ראובן ביטן - מושב 
פתחיה

ראובן ביטן )55(, נולד במושב פתחיה 
והינו חקלאי מזה 35 שנה. ב"פרי גיא" - 
המשק של ביטן - ניתן למצוא גידולים 
וירקות,  שונים ומגוונים של פירות 
אולם תחום ההתמחות העיקרי של 

ביטן הוא ענבים.
השנים הרבות שצבר ביטן בגידול ענבים 
מוביל בתחום  הפכו אותו לחקלאי 

ענבי המאכל בארץ בכלל ובאזור המרכז בפרט.
נושא הראשון במעלה עבור ביטן הוא שיתוף הפעולה המלא 
שהוא מקיים עם המחקר והפיתוח בתחום. לדבריו: “אני 
גאה לקחת חלק ממערך שלם, שבו עוברים משיטות הגידול 
הישנות לניסויים חדשניים, פיתוחים ושיטות חדשות לגידול”. 
במסגרת כל אלה, ביטן גם יושב בהנהלת שולחן הענבים 
הארצי ולוקח חלק פעיל בכל הנושאים הנוגעים לענף. “אני 

גאה ושמח שנבחרתי לחקלאי מצטיין”, הוא אומר.

אברהם מייסטר - 
הר-קור

עם  ביחד  מנהל  מייסטר  אברהם 
בנו, עומרי, את אחד מבתי האריזה 
והקירור הגדולים בצפון ובישראל. הר 
קור 2002 בע"מ הוקמה בשנת 2002 
ע"י חקלאים ובעלי מניות פרטיים,  
תוך שהיא קנתה את נכסיה של חברת 

פרי מבחר .
הר קור הוקמה במטרה לשרת את 
צורכיהם של חקלאי הגליל העליון,הגליל 
המערבי וחקלאים מרמת הגולן. ספקי 
הפרי של הר קור הנם חקלאים פרטיים, 
מושבים שיתופיים, קיבוצים וסוחרים, כשרובם בעלי תקן  
GlobalG.A.Pלאיכות בחקלאות. הלקוחות של הר-קור 

הנם רשתות שיווק וסיטונאים נבחרים מכל הארץ.
ההון  השקעות  באמצעות  והתחדשה  התפתחה  קור  הר 
של בעלי מניותיה. הפעילות השוטפת ממומנת מתקבולי 
לקוחותיה בעבור השירותים אותם מספקת החברה. להר 
מבוקר  באוויר  טון   9,000 של  קירור  פוטנציאל  קיים  קור 
)איסום לתקופה ארוכה(,  כ-1,000 טון קירור קצר ומהיר  

ושני חדרי משלוחים.
בית האריזה כולל 3 מערכי מיון משוכללים למיון תפוחים, 

אגסים, פירות קיץ, רימונים ודובדבנים. 
הר קור מספקת ללקוחותיה שירותי קירור, מיון אריזה ושיווק 
תוך טיפול בכל סוגי הפירות, ובמיוחד הנשירים שבהם. השיווק 
כולל גם יצוא לרחבי העולם. בארץ משתמשת הר קור בשירותי 

השיווק של חברת "מייסטר שיווק".
כל זאת נעשה ע"י צוות יצירתי ומקצועי ברמה גבוהה, המלווה 

100 מגדלי הפירות 
המצטיינים לשנת 2014

אסף קרת, מנכ"ל 
פרי בראשית 

 - בנבנישתי  גרונר 
המובילים באגסים

ראובן ביטן - השנים 
הרבות שצבר ביטן 
בגידול ענבים הפכו 

אותו לחקלאי מוביל 
בתחום

אברהם מייסטר 
- בעל ביא"ר הר-

קור 
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את הפרי מבית גידולו במטע ועד לשיווקו בארץ ובחו"ל. 
בהר קור פותחו שיטות חדישות לטיפול בפרי במהלך הקירור 
המיון והאריזה כולל טכנולוגיות מתאימות אשר הביאו את 
רמת הפרי למוניטין גבוה בקרב קנייניה. ביא"ר הר קור מצויד 
בכל תקני האיכות למפעל מזון ולמפעל מייצא: תקן בינלאומי 

. ISO-9001 :ותקן בינלאומי לניהול באיכות BRC למזון

רני בר-נס - ביצרון
בית האריזה החדש של רני בר-נס, יו"ר 
ענף הפירות במועצת הצמחים ואחד 
ממגדלי הפירות המובילים בישראל, 
ממוקם לא רחוק מאשקלון. בגיל 68, 
בר-נס, תושב ביצרון ואב לשלושה 
ילדים, בנו, שי, ממשיך איתו בעסק. 
המותג "רני בר-נס", המיוצא לחו"ל 
באמצעות חברת "גליל אקספורט", 
מוכר בקרב המשווקים ורשתות השיווק 
בארץ ובחו"ל, כשייך למגדל המביא 
לשווקים פירות באיכות גבוהה. רני 

מגדל אפרסמונים, רימונים אבל בעיקר פירות נשירים, כגון: 
תפוחים, אגסים, שזיפים, אפרסקים ונקטרינות. 

בר-נס מעסיק בבית האריזה כ-100 עובדים, כולם ישראלים, 
ואתיופיה.  מרוסיה  וותיקות  חדשות  עולות  עובדות  רובן 
במטעים הוא מעסיק גם תאילנדים וגם ישראלים, בעיקר 
איכויות  על  לשמור   - האיכות  זה  שלנו  "המוטו  בדואים. 
גבוהות ככל האפשר, בעיקר באפרסמונים, נקטרינות, אפרסקים 

ורימונים", אומר בר-נס.
 

רפי שוטן - יד נתן
ומומחה  מטעים  מגדל  שוטן,  רפי 
לשתלנות עצי פרי , כבר למעלה מ- 
30 שנות עשייה. רפי, בעל משק חקלאי 
של 410 דונם מטעים שונים, ו-100 
דונם משתלת עצי פרי , במושב יד-נתן 

שבחבל לכיש.
רפי נולד בחג הפועלים, בראשון למאי 
1958, נולד, גדל, ונשם חקלאות, דור 
שני למגדלי מטעים ושתלנות., בעל 

רני בר-נס - לשמור 
על איכויות גבוהות 

שוטן - עבודה ככל האפשר
בסטנדרטים 
גבוהים ביותר
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שם עולמי כמגדל פירות איכותיים, ומייצר עצי פרי שונים 
המשווקים בארץ ובעולם.

בסטנדרטים  עבודה  על  רפי  מקפיד  ובמשתלתו,  במטעיו 
גבוהים ביותר, תוך הקפדה על הפעלת מערך בקרה פנים 
על כל תהליכי העבודה השונים החל מנטיעת העץ, גידלו, 

טיפוחו ועד קטיף הפרי, מיון ואריזה ושינוע לשיווק.
ובלעדית,  ייחודית  כנה   - כנת אלנם  מייצר  רפי  כן,  כמו 
שיתרונותיה הם הקדמה בזמן קטיף, פרי גדול, צבע מצוין 
רפי,  אותה משווק  גבוהים. התוצרת החקלאית  מדף  וחיי 
ביותר,  גבוהה  איכות  בעל  הפרי  יתרה,  בהקפדה  ממוינת 

ומבוקש בשוק עוד בטרם יציאתו.

אליהו שטיגל - משגב 
דב

אליהו )אלי( שטייגל )58(, ממושב 
שני  מדור  חקלאי  הוא  דב,  משגב 
למשפחת החקלאים של משק שטייגל. 
תחום הגידול של שטייגל הוא - גידול 
עופות לפיטום. שטיגל מחזיק בלול 
של כ-140 אלף עופות. כמו כן, שטיגל 
- בשיתוף עם משתלת ע.ל - עוסק 
בגידול פירות. מדובר בכ-300 דונם 
מטעים של רימונים, תפוחים, אפרסקים, שזיפים ופרי הדר 

)קלמנטינות(. 
אלי לא מסתפק בגידול הפירות עצמם. הוא הלך צעד אחד 
קדימה והחל לייצר מיץ טבעי במשק שטייגל, שנמצא כיום 
בהנהלת הבנים - דור שלישי לחקלאים. במשק שטיגל מפיקים 
היום מיץ מרימונים, תפוחים, תפוזים, לימונים ופומלות. כמובן 
שמדובר במיץ שהוא 100 אחוז טבעי וללא חומרים משמרים.

משק רזניק - 
פרי איכותי 

ביותר
שני הדמויות הדומיננטיות 
במשק רזניק הם יוסי 
רזניק, האב ובנו ישראל 
רזניק. תחום העיסוק 
העיקרי של משק רזניק 
הוא גידול פירות נשירים: 
נקטרינות, אפרסקים, 
שזיפים,  משמשים, 

תפוחים ואגסים.
ייחודיות התוצרת של משק רזניק נעוצה בניסיון גידול רב 
שנים ומעל ל-1000 דונם מטעי נשירים, המניבים תוצאות 
טובות מאוד, עם הפרי הכי טוב ואיכותי כיום בשוק. הכול 
נעשה בצורה קפדנית ואסתטית. כל הגידולים במשק מנוהלים 
באופן עצמאי מרמת הגידול במטעים, המסודרים בצורה 

יפה וללא דופי, דרך מיון הפרי, אריזתו ומכירתו בשווקים. 
כל   .”GlobalG.A.P"ה זאת, תחת התקן המקפיד של  כל 

אלו מביאים את משק רזניק להיות מותג מוביל בתחומו.

אשר גרף - זכרון 
יעקב

אשר גרף הוא מגדל פירות, שבבעלותו 
מטעי אפרסמון, הדרים, שסק ופירות 
נשירים. ייחודיות התוצרת של משק 
גרף מתמקדת בעובדה, כי גרף משתמש 
בפיקוח מזיקים קפדני ביותר, להפחתת 
השימוש בחומרי הדברה. לדוגמא, גרף 
מטפל בזבוב הים התיכון, המזיק הכי 
מסוכן למטעים,  במתקני לכידה-האכלה 

ולא בחומרי הדברה כימיים. 
בנוסף, למטרת הגידול משתמש גרף בדשן בעל שחרור אטי 
ומבוקר וזאת, למניעת זיהום מי התהום בניטראטים. בנוסף, 
הוא מנטר בקביעות את השימוש במים, ע"י טנסיומטרים 
המשדרים את הנתונים ונעזר בתא לחץ, על מנת להשקות 

את המטעים בצורה מיטבית, תוך חסכון ניכר במים.

ראובן בירגר - הרים 
את ענפי השקד והזית

ראובן בירגר מומחה לגידול מטעים 
עם התמחות בזית ושקד. בירגר פעיל 
מאוד בתחום הציבורי והינו יו"ר שולחן 
שקד מועצת הצמחים ענף פירות, חבר 
מליאת מועצת הצמחים, חבר הועד 
הפועל מועצת הצמחים, חבר מליאת 
ענף הזית מועצת הצמחים, חבר שולחן 
זיתי מאכל מועצת הפרחים ענף פירות.

בנוסף, בירגר הינו מדריך מטעים פרטי 
במרכז חקלאי העמק ומי שהיה אחראי לפיתוח ענפי השקד 
והזית בעשור האחרון. בתקופה זו שימש כמומחה מקצועי 

ראשי, לענפי הזית והשקד בשה"מ, משרד החקלאות.

יאיר קפלן - מור 
פירות השרון

יאיר קפלן, בעל קבוצת "מור פירות 
השרון", החל אף הוא כמגדל אפרסמונים, 
שברבות הימים הפך למשווק מוביל. 
קפלן מחזיק במטעי אפרסמונים בארץ 
ובדרום אפריקה. קפלן הפך את האפרסמון 
למותג המוכר כ"אפרסמור": "הלקוחות 
יודעים שאפרסמון שמגיע מביא"ר מור 
קבועה  באיכות  מגיע  השרון  פירות 

אשר גרף - מנטר 
בקביעות את 
השימוש במים

ראובן בירגר - 
אחראי לפיתוח ענפי 
השקד והזית בעשור 

האחרון

יאיר קפלן - הפך 
את האפרסמון 

למותג

שטייגל - מייצר 
מיץ )100% טבעי( 

מהפירות שהוא 
מגדל

יוסי וישראל רזניק - הפרי 
הכי טוב ואיכותי כיום בשוק
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גבוהה, הנשמרת באמצעות מערך בקרה קפדנית ביותר". 
לקבוצת מור פירות השרון, מערכת ייעול, שנועדה לשמר 
שנקבעו  האיכות  לערכי  בהתאם  ‘אפרסמור’,  המותג  את 
לו, ושמהם החברה לא מרשה לעצמה לסגת. לחברה מרכז 
למחקר ופיתוח והיא מלווה את המגדל והפרי לכל אורך הדרך, 
מבחירת העצים ועד שיווק הפרי. אלו הם ערכים המובילים 
את כל החברות או החקלאים, שמיתגו את המוצרים שלהם: 
יצירת מנופים לקידום תמידי של המוצר, אל ראש טבלת 

המתמודדים על מקום במדפי רשתות השיווק והשווקים. 

דודו עברי - ענבי טלי
ענבי טלי, בניהולו של המנכ"ל דודו עברי, הינו שם המותג 
של אגודה חקלאית שיתופית של מגדלי ענבים, ממושב לכיש. 
מגדלים  של  66   ביתם  הינו  ב- 1955 ,  שנוסד  לכיש,  מושב 
פעילים, המאוגדים בענבי טלי, בנוסף לכ- 100  משפחות, רובן 
דור שני של מגדלים. המושב ממוקם ליד העיר ההיסטורית 

בת  3,000  השנים לכיש.
מטרת האגודה היא שיווק ענבים ותוצרת חקלאית של חברי 
אגודת מושב לכיש ישירות לשווקים ולרשתות השיווק בארץ 
ובחו”ל. האגודה מספקת שירותי שיווק ויצוא, רכש מרוכז, 
הדרכה חקלאית, הדברה ביולוגית, מו”פ חקלאי, פיקוח מזיקים 
וניטור, סיוע ותמיכה בגידול ובפיתוח וזאת, ללא מעורבות 

בכספי המשק הפרטי - כל יחידה היא עסק עצמאי.
במסגרת ענבי טלי, משווקים ומיוצאים ענבים, פירות וירקות 
שונים ופרחים. היקף שיווק הענבים, הפירות והירקות עומד על 
כ- 21,000  טון לשנה, לרבות ייצוא ענבים ללקוחות המובילים 

בחו”ל ובראשם אנגליה.
מגדלי ענבי טלי מתמחים בקנה-מידה עולמי בגידול ענבי 
מאכל ומגדלים מגוון זנים בצבעים וטעמים שונים לרבות 

זנים חדשים מטיפוח מקומי )וולקני( וזני פטנט מחו”ל.

גיא בינשטוק - 
מהדרין

גיא בינשטוק, מנכ"ל חברת מהדרין, 
ניצל באופן מבריק את קריסתה של 
חברת היצוא "אגרקסקו". מאז קריסת 
אגרקסקו הפכה מהדרין לחברת היצוא 
החקלאי הגדולה בישראל. למהפך העצום 
שהתרחש במהדרין ב-10-15 השנים 
בינשטוק,  גיא  האחרונות, אחראי 
מנכ”ל החברה, שהשכיל לקרוא את 
המהלכים וההתרחשויות בשוק החקלאי 

ולפעול בהתאם במהירות וביעילות.

דודו עברי - זנים 
מטיפוח מקומי 

)וולקני( וזני פטנט 
מחו"ל

גיא בינשטוק - 
הפך את מהדרין 

לחברת היצוא 
הגדולה בישראל



63

התערוכה הבינלאומית השנתית לשיווק תוצרת חקלאית טרייה

10 בספטמבר, 2015
אייר פורט סיטי

בוא תבטיח לעצמך שנת מכירות מוצלחת הרבה יותר!
מי כמוך יודע שלהצליח בענף הגינון פירושו קשרים אישיים רבים וידע רב על הנעשה בענף.

התנאים המיוחדים בתערוכת "גנים ירוקים" יוצרים אווירת עסקים וחוויה שאין בשום מקום אחר בישראל.

ב"תערוכת גנים ירוקים" תוכל להדק קשרים קיימים, להרחיב את חוג לקוחותיך, לחסוך טלפונים רבים, נסיעות של 
אלפי קילומטרים ושעות עבודה מבוזבזות.

בוא לפגוש את האדריכלים המובילים
הפרויקטים הנבחרים וחידושים פורצי הדרך בגינון

יציגו בתערוכה:
 f משתלות  f כלי גינון   f חברות השקיה ופתרונות לחיסכון במים   f רשתות שיווק לגינון ועוד...

טלפון רב קווי: 08-6273838 פקס: 08-6230950
      ganim.mashovgroup.net :אתר  info@mashov.net :דוא"ל

לפרטים נוספים: קבוצת משוב

מפגש הפיסגה השנתי של ענף הגינון

בוא לגלות איך מרוויחים 
יותר מענף הגינון

הועידה והתערוכה של
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בין היתר נזקף לזכותו של בינשטוק מעבר גרנות - התאגיד 
החקלאי הגדול ביותר בארץ, מיצוא ע”י אגרקסקו ליצוא ע”י 
מהדרין. במקביל החלה החברה להתמקד לא רק בפרי הדר 
אלא גם במוצרים חקלאיים אחרים. בינשטוק אף אחראי 
לעסקאות רבות נוספות, שהפכו את מהדרין לחברת היצוא 

מספר אחת בישראל.
מהדרין היא חברה ציבורית הנסחרת בישראל. מספר העובדים 
הקבועים )כולל חברות בנות( שהחברה מעסיקה מגיע לכ-

300. בעונת הקטיף מאמיר מספר העובדים לכ-4,500 עובדים 
קבועים וזמניים.  

אבשלום )אבשי( 
הרצוג - אלמגור

חקלאי  הרצוג,  )אבשי(  אבשלום 
ממושב אלמגור, הוא אחד ממגדלי 
בישראל. הרצוג  הפירות המובילים 
בית  וכן, מנהל  ותמרים  מגדל מנגו 
אריזה, לכל סוגי הפירות, המשרת מגדלי 
פירות נוספים. בתחום השיווק בחר 
הרצוג לעסוק בעיקר בשיווק פירות 
מתוצרת ישראל לרצועת עזה, והוא 
נחשב היום למומחה בתחום הלוגיסטי של מכירת פירות 
למדינות  יצוא  לירדן,  יצוא  גדולות,  עזה, במסות  לרצועת 

המפרץ וכן, לארצות אירופה.

אבי גולדשטיין - בנימינה
אבי גולדשטיין מבנימינה, מהווה דוגמא לחקלאים המצטיינים 
ועדיין  נותרו פעילים  הוותיקות, שחלקם עדיין  במושבות 
עוסקים בחקלאות. גולדשטיין מגדל ענביי יין, אבוקדו, אנונה, 
אפרסק נקטרינה ומקפיד על גידול פירות - בשיטות מתקדמות 

של הגנת הצומח שהן ידידותיות לסביבה.

עדי וחגי שוורץ - 
ראש פינה

עדי וחגי שוורץ, דור חמישי 
למשפחת חקלאים שעוסקים 
למעלה  ותיירות  בחקלאות 
מ-130 שנה, חולשים על 600 
דונם של מטעי נשירים וכרמי 
זיתים. עדי שוורץ, כיו"ר שולחן 
האגס וחגי שוורץ, כרכז צוות 
הטיפול במחלת החירכון, נרתמו 
יחדיו לטיפול במחלת החירכון, 
המאיימת על קיום ענף האגס. 
יחד שכנעו האחים את המגדלים 
בצורך המידי שבטיפול אינטנסיבי במחלה, באמצעות ניטור 

מטעים שנפגעו בה והקפדה על ביצוע הנחיות המדריכים 
והחוקרים. בהירתמותם לנושא ובעזרת התגייסות הנוטעים, 
הצליחו למזער את הנזק ולהציב את המחלה תחת שליטה. 
חגי למד חקלאות והשלים תואר שני על מחלת החירכון. הוא 
חזר למשק ומאז משקיע מזמנו וניסיונו למציאת פתרונות 

למחלת החירכון.
האחים שוורץ מובילים במשקם, בשיתוף עם המחקר וההדרכה, 
את תחומי המים המושבים, לחומרי צמיחה ואימוץ טכנולוגיות 
חדשניות לעיבוד המטעים. הם פועלים בצמידות לשירותים 
להגנת הצומח, תוך אימוץ שיטות הדברה ידידותיות. האחים 
שוורץ מצטיינים כיצואני משמש ושזיף ומשתפים פעולה 

עם מערכות המו"פ וההדרכה.        

יוסי פורטל - קיבוץ 
מירב

יוסי פורטל הוא מנהל המטעים של קיבוץ 
מירב, המשתרעים על שטח כולל של 
למעלה מ-2000 דונם. במירב מגדלים 
זית.  לייצור שמן  וזיתים  תמרים, מנגו 
התוצרת החקלאית הטריה של מירב עוברת 
ומשווקת כיום דרך בתי אריזה שונים.

מרבית הפירות של קיבוץ מירב מיועדים 
ליצוא ונחשבים לאיכותיים ביותר. יוסי נבחר בשל היותו מצטיין 
המתאפיין ברמת ניהול גבוהה המביאה לחיסכון ניכר בהוצאות 
העיבוד. כמו כן, מביא יוסי את הפרי המיועד ליצוא לסטנדרט 

הטוב ביותר. 
יוסי מטפח את צוות העובדים ומכשיר את חברי הקיבוץ 
הצעירים לעבודה במטע תוך האצלת סמכויות לחלקי המטע 
קיבוץ  יוסי להביא את המטעים של  בכך הצליח  השונים. 
מירב לרמה מקצועית גבוהה ביותר. החברים מספרים על 
יוסי, כי הוא מנסה כל העת ליישם רעיונות חדשים ופתוח 
לקדמה ולהתקדמות הטכנולוגית בצמוד למחקר ולפיתוח.

אריה רוטמן - איש 
האבוקדו

אריה רוטמן הוא האיש האחראי כיום 
חברת  של  האבוקדו  ענף  תפעול  על 
"מהדרין". הגדרת תפקידו, כמנהל תפעול 
 Avocado( של ענף האבוקדו במהדרין
Operations Manager(, כוללת גם את 
הפעילות המשותפת עם אבוקדו גרנות, 
תאגיד האבוקדו הגדול מסוגו בישראל. 
במקביל משמש רוטמן גם בתפקיד יו"ר 
הצמחים  במועצת  האבוקדו  שולחן 
 Chairman of Israeli Avocado(
Board(, תפקיד אותו הוא ממלא ימים ולילות במשך למעלה 

מעשור שנים, ללא שכר.  

אבשלום הרצוג 
- שיווק פירות 
לרצועה, ירדן, 

מדינות המפרץ 
יוסי פורטל - רכז ואירופה

מטעים מצטיין

אריה רוטמן - 
משמש למעלה 

מעשור כיו"ר שולחן 
האבוקדו בהתנדבות עדי וחגי שוורץ - 

פועלים ביחד עם המחקר 
וההדרכה למען הנוטעים
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יוסי צפריר - כפר ביל"ו
יוסי צפריר הוא האיש שהפך את גידול 
הפיטאיה מהרפתקה מחקרית איזוטרית 
לענף מסחרי מן המניין. צפריר עוסק 
בפירות אקזוטיים - פיתוח זנים חדשים, 
גידולם ושיווקם בארץ ובעיקר בחו"ל. 
מיני  בגידול שני  כיום  צפריר מתמקד 
הפיטאיה  עיקריים:  אקזוטיים  פירות 

והפסיפלורה.
יוסי צפריר בן כפר ביל"ו, שליד רחובות, 
בוגר בית הספר החקלאי כדורי, בעל תואר ראשון ושני בגידולים 
סובטרופיים ובטיפול בתוצרת לאחר קטיף. בעבר עבד במחלקת 
ההדרים של משרד החקלאות, שימש כמנהל מקצועי ביכין חק"ל, 
כיועץ למשרד החקלאות בליבריה, כמרצה באוניברסיטה, כסגן 
תפקידים  ובמגוון  החקלאות  במשרד  ביקורת  שירותי  מנהל 
 TOP Eden באגרקסקו. מ-1990 ועד היום הוא בעל חברת
Fruits Ltd, חברה ליצוא חקלאי של פירות, תבלינים וירקות.

יוסי ושותפו מנחם ישכיל ז"ל - פיתחו ואף הפכו את הפיטאיה 
לגידול מסחרי, המיועד ברובו ליצוא. הם בדקו ואימצו שיטות הדליה 
ובתי רשת וגידול במצע מנותק, הקימו מערך מיון ואריזה. במגמת 
יצוא, בדקו והתאימו את האריזות והסטנדרטים לדרישות השוק. 
צפריר מגדל את הפיטאיה, על מיניה השונים בקיץ ובחורף. הוא 
מגדל זנים שונים, בהם זן אותו פיתח בעצמו, זן ה"בילו", שבשרו 
ורוד-סגול וטעמו עדין ונפלא. ה"בילו" בעל ערכים תזונתיים 
מצוינים, עשיר בנוגדי חימצון ובוויטמינים והתקבל יפה בחו"ל, 

עובדה הבאה לידי ביטוי בהזמנות. 
צפריר ממשיך להשקיע מאמצים בהכלאות, במטרה להגיע לזנים 
טובים יותר, המקובלים על השוק האירופאי, חיי מדף ארוכים 
יותר ולהארכת העונה, כדי להגיע לייצוא במשך כל ימות השנה. 
צפריר גם מגדל פסיפלורה, מזן Passion Dream, שפותח 
במכון וולקני ומצטיין בטעם וארומה מיוחדת. כמו כן, הוא מנסה 
זנים אחרים המפותחים בפקולטה לחקלאות, בכוונה להגיע לייצור 
שנתי מלא. שני הגידולים נחשבים לחדשים יחסית והפנים הם 

בעיקר לייצוא, לאירופה, קנדה ולמזרח הרחוק. 

ספי בן דור - יסוד 
המעלה

חברת פירות בן-דור, שבבעלות האחים 
ספי וגיא בן-דור ומישל ברקאי, היא 
חברה בבעלות משפחתית, הממוקמת 
ביסוד מעלה. מדובר באחת החברות 
הפרטיות הבודדות בארץ וגם בעולם, 
המפתחת )תכנית רבייה( ומטפחת 
עצמאי  באופן  ייחודיים  פירות  זני 
)הזנים מוגנים ע"י החוקים המגנים 
על פיתוחי מגדלים(. הפקת זנים חדשים 
מאפשרת לחברת יצוא פרי מיוחד, 
שהוא בביקושים ברחבי העולם. יותר 

מזה, זה מאפשר לחברה למכור את הזכויות לגידול הזנים 
שטיפחה בעצמה - למגדלים ברחבי העולם. החברה מטפחת, 
מגדלת ומשווקת בעצמה את הזכות לגידול אותם זנים ועצי 

פרי שהיא מפתחת ומטפחת. 
בפיתוח  עוסקת  דור(  בן  )ומשתלות  דור  בן  פירות  חברת 
זנים נשירים חדשים: משמש, אפרסק, נקטרינה, שזיף, אגס 
ותפוח ובגידול פרדסים, אריזה, שיווק ויצוא כמו גם, מכירת 
עצי פרי נשירים, עצי פרי הדר ועצי פירות סוב-טרופיים. 

יאיר עדות - שפיים
יאיר עדות, בן 64, חבר קבוץ שפיים, העוסק מזה 50 שנה 
בעסקי גידול, ההדרכה, אריזה ושיווק של פרי האבוקדו. במשך 
כ-23 שנה ריכז עדות את ענף המטעים בשפיים ומזה כ-20 
שנה הוא משמש כמנהל השדה של אבוקדו גרנות, המארגן 
בתוכו 36 משקים שיתופיים, המגדלים 20,000 דונם אבוקדו, 
שכ-9000 דונם מתוכם בשיתוף עם גרנות. מתוקף תפקידו 
משמש עדות גם כמנהל האיכות של הארגון והאחראי על 
הטמעת ושמירה על תיקני האיכות הבינלאומיים של בית 
האריזה והמטעים המשוכלל של אבוקדו גרנות. גידול המטעים 
האיכות  תקני  בכל  עומדים  גרנות  באבוקדו  של  והאריזה 
 ;TNC תקן ; ISO9001-2008:המחמירים ביותר בעולם, בהם

.SA8000 ותקן GLOBLG.A.P-תקן ה ;BRC תקן

משק לויט - מטולה
לויט - משפחת  לויט הינו דור חמישי של משפחת  נועם 
חקלאים במטולה, המגדלים פירות נשירים. נועם מגדל במשק 
לויט ביחד עם אחיו, בועז ומיכה לויט. משפחת לויט מגדלת 
רוב הפירות הנשירים הקיימים בשוק הישראלי, החל  את 
מדובדבן, בחודש מאי ועד האפרסמון והקיווי, בחודש אוקטובר.
המשק כולל מטעי נקטרינות, משמש, אפרסק, אגס, שזיף, 
תפוח ועוד. לאחרונה עבר משק לגידול של אבוקדו ושל פרי 
הדר, בעיקר של הקליף "אור". מעבר לגידול הפירות, למשפחה 

בית אריזה ומערך שיווק עצמאי של הפירות.

עופר אריאל - בית העמק
עפר אריאל, יו"ר שולחן בננה בענף הפירות - מועצת הצמחים, 
המורכב מכ-25 חברים המייצגים את כל אזורי הגידול. הנושאים 
הנידונים מתמקדים בעיקר במחקר, שיווק, ביטוח ובעיות 

אקוטיות המתעוררות חדשות לבקרים.
ענף הבננות בארץ מתפרס על כ-25 אלף דונם ומרוכז בעיקר 
שכולו  היבול  המערבי.  והליל  הירדן  עמק  הכרמל,  באזורי 
ורצועת עזה( הוא כ-150  גדה  )גם  משווק בשוק המקומי 
אלף טון, ומשווק לאורך כל חודשי השנה. תקציב השולחן 
עומד על כ-700 אלף ₪ בשנה ומיועד ברובו למו"פ. רמת 

הגביה מהמגדלים מלאה - חסר תקדים בפירות אחרים.
שיווק: בישראל שלוש מערכות גדולות לשיווק בננות: צמח 
בננות, בננות החוף, גליל שיווק )גליל מערבי(. למערכות אלו 

מנהלי חברת פירות בן 
דור - עוסקים בפיתוח 

זנים נשירים חדשים, 
גידול ושיווק פירות 

ייחודיים ושיווק זכויות 
הגידול ועצי פרי

יוסי צפריר - 
פיתח את זן 

ה"בילו", המבוקש 
בשווקי אירופה    



6667

התערוכה הבינלאומית השנתית לשיווק תוצרת חקלאית טרייה

המצוידות בבתי אריזה יש כ-100 אלף טון וחלק מהשיווק 
נעשה כפרי מעובד ומוכן לאכילה. שאר הפרי משווק לבתי 
אריזה אחרים המעבדים את הפרי ומתחרים עם שאר הגורמים 
בשוק. מגדלים אחרים )קטנים יותר( מוכרים כ-50 אלף טון 
לבתי אריזה. בארץ כ-50 בתי אריזה )בתי הבחלה( המוציאים 
לפחות 500 טון בשנה. כל הפרי עובר דרך גורמים אלו המעבדים 

את הפרי למצב אכילה. 
מזיקים  במעט  התברך  בארץ  הבננות  ענף  הצומח:  הגנת 
ומחלות. מכאן - אין כמעט שימוש בחומרי הדברה. הענף 
נחשף לאחרונה לאיום חדש - מחלת פנמה שמקורה בפטריית 
התגלתה  אך  לארץ  נכנסה  לא  )עדיין(  המחלה  הפוזריום. 
בשטחי גידול במדינת ירדן. עלינו לעשות כל שניתן על מנת 

למנוע כניסת המחלה לגבולותינו.
סופת דצמבר: הקור העז שאפיין אירוע אקלימי זה גרם נזק 

רב לענף בכל אזורי הגידול.
הפרי שהיה לפני הסופה באיכות מרשימה - קיבל השחרה 
על הקליפה. התופעה לא הייתה מוכרת למגדלים ואין עליה 
ביטוח. הפרי עצמו לא נפגע והמגדלים יצאו במסע הסברה 
לצרכן שהחליט לקנות פחות. שטחים רבים מחוסלים בימים 
אלו ומסתמן כי בעונה הבאה יהיו פחות בננות במשך כל 
העונה )כ-130 אלף טון(. על חיסול שטחים אלו יש ביטוח 

למגדל והנזקים למגדלים מכוסים בחלקם.
ספר הבננה:  פרויקט זה שיימשך על פני כמה שנים ומרוכז 
בידיהם של ד"ר יאיר ישראלי וד"ר עמי להב. חלק ממימון 
הספר יבוא אף הוא מתקציבי הענף בשולחן במועצת הצמחים. 
המגדלים יקבלו חומר כתוב מקצועי ועדכני )ספר אחרון על 

בננות בארץ ראה אור בשנת 1962(. 

רון יצחקי - כנרת
רון יצחקי חבר קבוצת כנרת ורכז הועדה 
החקלאית של המועצה האזורית עמק 
המעיינות ומנהל צמח ניסיונות מרכז 
למחקר, הדרכה ושירותים לחקלאי 
בעמק הירדן. במהלך השנים האחרונות 
נכנס האזור לפרויקט עמק ירוק, הכולל 
בתוכו מגוון פעולות כדוגמת: הפסקת 
הריסוסים מהאוויר, הקמת מערכת 
לפיקוח מזיקים אזורי והשתלבות בקולות 
קוראים של משרד החקלאות זבוב 
והדברה משולבת. בנוסף נפתחה מגמת חקלאות  הפירות 
מטעים לבגרות, בתיכון האזורי בית ירח. במגמה כ-60 בני 
נוער המשלבים לימודים עיוניים בבית הספר ועבודה מעשית 

בחוות הניסיונות.

אורי יוגב - רביבים
אורי יוגב הוא היוזם והמייסד של גידול הזיתים בקיבוץ רביבים. 
הקיבוץ החל בנטיעות בשנת 95,לאור החרפת מצוקת המים 
וירידת הרווחיות של גידול נשירים בנגב. הניסיון במו"פ רמת 
זיתים עמידים למים המליחים והנטיעות  הנגב הוכיח, כי 
המסחריות הנרחבות, הפכו את רמת נגב לאזור גידול הזיתים 

המוביל בישראל.
שיטות  מפתח  ברביבים  הזית  ענף 
חדשניות להשקיה בתנאי מליחות, 
מסיק ממוכן למאכל, הגנת הצומח 
ידידותית לסביבה ומהווה מוקד לשיתוף 
פעולה מחקרי עם מנהל המחקר. תנאי 
המדבר ומליחות המים יוצרים פרי 
ייחודי בגודלו וגורמים לעליה ברמת 
החומרים נוגדי החמצון ועליה בכמות 
חומרי הטעם והניחוח בשמן. מטעי 
הזית ברמת הנגב מהווים עוגן לשרשרת 
שימושים חקלאיים ותיירותיים נוספים. 

משה נבון - עין גב
בננות  הינו מנכ"ל צמח  נבון  משה 
בע"מ, מקבוצת צמח מפעלים אזוריים 
הענפית  הועדה  חבר  הירדן,  עמק 
פירות במועצת הצמחים, חבר ועדת 
הכספים של מועצת הצמחים וחבר 
מזכירות ארגון מגדלי פירות. צמח 
בננות משווקת קרוב ל-40,000 טון 
בננות לשוק המקומי במותג "בננה 
עמק". "בננה עמק" מצטיינת בצבע 
וטעם איכותי במיוחד ובאורך בננה אידיאלי לעקרת הבית.

שי שטרן - טירת צבי
שי שטרן הוא מנהל תחום מגדלים 
בארגון "הדקלאים" ויו"ר שולחן תמר 
במועצת הצמחים. שטרן עובד ופעיל 
ציבורית כ-30 שנה בענף התמרים 
הישראלי, תחילה בתור ילד, כעובד 
בענף בקיבוצו, קיבוץ עין הנציב ולאחר 
מכן, בתפקידים שונים בענף התמרים, 
שהנו ענף מוביל היום בתחום גידול 
כולו  בעולם  ומוביל  בארץ  הפירות 
בגידול תמרים. ארגון הדקלאים הוא הארגון המייצג את 
מרבית הדקלאים בארץ ומתפקד גם כחברת ייצוא, המשווקת 

את התמרים הישראליים האיכותיים לרחבי  העולם.

רמי כפיר ואלי 
גלעד - משואה

רמי כפיר ואלי גלעד, שני מגדלים 
ממושב משואה, הם מגדלים תמרים, 
לימונים, ענבים וגלעיניים בשינוע. 
המשק המשותף פעיל משנת 1974 
בעלי משק ובו גם דור ההמשך.

רון יצחקי - רכז 
הוועדה החקלאית 

של המועצה 
האזורית עמק 

המעיינות

אורי יוגב - 
מייסד גידול זיתי 
שמן זית ברביבים

משה נבון - 
מנכ"ל צמח בננות 

בע"מ

שי שטרן - יו"ר 
שולחן תמר 

במועצת הצמחים

רמי כפיר - משק משותף 
עם אלי גלעד במשואה
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מובילים את ענף החקלאות להישגים חדשים

אלבום הזהב
של ענף הירקות בישראל

info@mashov.net :לפרטים נוספים: 08-6273838  בדוא"ל

www.agro.mashovgroup.net

אתה מוזמן להצטרף ליוזמה חדשה, שתציג בגאווה את ענף הירקות בישראל. 
בספר חדש, בפורמט אלבומי מהודר - בעברית ובאנגלית - שיופץ באלפי 

עותקים לקניינים ולחקלאים, תוכל להבליט את המסר שלך.

ירחון החקלאות המוביל בישראל התערוכה הבינלאומית לשיווק תוצרת חקלאית טרייה
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בני קלמן - קיבוץ 
ברעם

בני קלמן עובד היום בחברה לחקלאות 
בגליל העליון, בתחום הנוטעים, ומנהל 
בשטח את מיזם זבוב הים התיכון, גליל 
גולן המכסה כ-60 אלף דונם, מפרוד 
במערב ועד צפון הגולן במזרח, ומראש-

פינה בדרום העמק, ועד מטולה בצפון 
הגליל. קלמן אף פעיל ציבורית ומייצג 
את החקלאים בשולחנות המגדלים, בענף הפירות במועצת 
הצמחים וכן, משמש כחבר במזכירות ארגון מגדלי פירות.

קלמן החל בתחום המטעים הנשירים, בקיבוץ ברעם, תפוחים, 
אגסים, אפרסק, נקטרינה, קיווי, שזיף אירופי. בסך הכול עבד 
קלמן במטעים כ-20 שנה. כמו כן עסק קלמן בניהול השיווק 
והמכירות של "פירות ברעם" כ-12 שנה ובמתן שירותי שיווק 
במגזר המושבי, פירות קייץ למיניהם, גלעיניים, צבר וענבים. 

ערטל טובין - בננות 
החוף

עסקה   ,2007 בשנת  הקמתה  עם 
"בננות החוף" - ששייכת לקיבוצים 
בית אורן, החותרים ועין כרמל - רק 
בגידול בננות. בתחילה העסיקה החברה 
כ-20 עובדים ומחזור המכירות שלה 
בשנת הפעילות הראשונה, עמד על 
כשמונה מיליון שקלים. כיום מועסקים 
בחברה כ-300 עובדים )150 בהעסקה 
ישירה( ומחזור המכירות השנתי של 
החברה עומד על כ-90 מיליון שקל 
- רק מהתוצרת שלה, ללא המכירות של מגדלים אחרים, 

שאת תוצרתם היא משווקת.
מנכ"ל החברה מיום הקמתה, הוא ַערְָטל טובין, בן 39, תושב 

עין הוד.
העולם  ובתפיסת  בפועלו, בשפתו   - מייצג  טובין  . ערטל 

שלו - את הדור הבא של מובילי ענף החקלאות בישראל
בננות החוף מעבדת כיום כ-11 אלף דונם, מתוכם 4,800 
דונם בננות. החברה מגדלת, אורזת ומשווקת למעלה מ-40 
של  המקור  את  מהווה  ולמעשה   - בשנה  בננות  טון  אלף 
ביבולי  בננות החוף מפורסמת  בישראל.  בננה רביעית  כל 
הבננות הגבוהים והאיכותיים, העומדים על כ-8 טון לדונם 
בממוצע, עשרות אחוזים מעל היבול הממוצע בארץ ובעולם. 
מטעי החברה ממוקמים באזור חוף הכרמל הצפוני, המאופיין 
באקלים האופטימלי לגידול בננות בארץ- טמפרטורה חמה 

בחורף וממוזגת בקיץ, עם אחוזי לחות גבוהים.   

אייל כרמי - איילת השחר
מקיבוץ  השחר",  איילת  "פירות  מנכ"ל   ,)53( כרמי  אייל 

שזיפים,  מגדל  השחר,  איילת 
נולד  כרמי  אפרסקים.  נקטרינות, 
כילד  עבד  השחר,  איילת  בקיבוץ 
במטעיו, וכעת הוא אחד ממנהליו. 
מהחיים  חלק  זה  פירות  "גידול 
“מתחילים  מצהיר.  הוא  שלי", 
שחר,  עם  בבוקר,  מאוד  מוקדם 
החבר’ה  עם  שלנו,  האריזה  בבית 
הסחורה.  יוצאת  ומשם  מהקיבוץ 
לעונה  העצים  את  מכינים  בחורף 
אין  כי  שעות   24 השקיה  סבבי  עושים  קוטפים.  ובקיץ 
בתזמון  אותה  מפעילים  ואז  השטח  לכל  השקיה  מספיק 
בין החלקות ויום העבודה לא נגמר לעולם. אנחנו בעיקר 
גם  ויש  שונה  קצת  הוא  מהם  אחד  כל  שזיף,  זני  מגדלים 
משמש, נקטרינות, אפרסקים, תפוח קיץ, אגסים, רימונים, 
אפרסמון, ליים, גויאבה וחבוש. כל פעם מנסים משהו ואם 
מתאים והולך אנחנו מגדלים. הכול לפי תקנות אירופאיות, 

כי חלק הולך דרך חברת הייצוא שהקמנו”.

ברוקנטל משה - חפץ 
חיים

חפץ  קיבוץ  חבר  ברוקנטל,  משה 
פירות  אגף  מנהל  הוא  חיים, 
הינו  ברוקנטל  הצמחים.  במועצת 
בוגר הפקולטה לחקלאות ברחובות 
כיהן  בעבר  במילואים.  ואל"מ 
יהודה  דרום  מגדלי  כמנכ"ל  בעבר 
פרויקטים  הפעיל  זו  ובמסגרת 
תחומי  את  פיתח  האזור,  חקלאי  לטובת  משותפים 
הנטיעות  שטחי  את  והרחיב  והפיתוח  המחקר  ההדרכה, 

באלפי דונמים. 
ופיתוח  לקידום  פועל  הצמחים  במועצת  הפירות  ענף 
הענף בישראל, תוך שמירה על רווחיות המטעים והבטחת 
כ-28  פועלים  במועצה  לאוכלוסיה.  סדירה  פרי  אספקת 
מגדלים  בארץ  השונים.  הפרי  למיני  מגדלים  שולחנות 
דונם, המניבים כ-650 אלף טון  על שטח של כ-350,000 
פירות בשנה. הענף שוקד על מחקר ופיתוח לצד הטמעת 

טכנולוגיות חדשות המשפרות את היבולים.

עמוס לוין - כפר 
גלעדי

פיתוח  סמנכ"ל  לוין,  עמוס 
לפיתוח  בחברה  החקלאות 
הגליל ומי ששימש כמנכ"ל קירור 
גליל, אומר כי שיווק האגסים 
לצרכן מתחיל מראשית עונת 
הקטיף, חלקו של הפרי מאוסם 

בני קלמן - 
בחברה לחקלאות, 

גליל עליון

אייל כרמי - 
מנכ"ל פירות 
איילת השחר

משה ברוקנטל, 
מנהל אגף פירות 

במועצת  הצמחים

עמוס לוין - "מקום הגידול 
העיקרי של האגסים הוא 

בגליל ובגולן"

ערטל טובין. כל 
בננה רביעית 

בישראל 
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בקירור וישווק לרשתות השיווק והשווקים עד ליוני 2010. 
"שיווק של האגסים והתפוחים מתאפשר לאורך השנה, בסיוע 
שיטות קירור מבוקר וטכנולוגיה מתקדמת המאפשרות את 

שיווק הפרי באיכות גבוהה", אומר לוין.
עוד מוסר לוין, כי מקום הגידול העיקרי של האגסים הוא 
ירושלים  באזור  מצויים  המטעים  שאר  וכי  ובגולן  בגליל 
נאמדות  כל ההכנסות מענף האגסים בישראל,  ובנגב. סך 

בכ-150 מיליון ₪.

קודיש אלכס - עין 
זיוון

עין  שבקיבוץ  "בראשית",  לבוסתן 
הקטיף  אתר   - הגולן  רמת  זיוון, 
מגיעים   - במדינה  הגדול  העצמי 
מאות ובתקופות מסוימות גם אלפי 
את  למנף  הרעיון  את  מבקרים. 
תיירותית  לאטרקציה  החקלאות 
מנהל  קודיש,  אלכס  איתו  הביא 
שנה   17 לפני  זיוון,  בעין  המטעים 

במהלך טיול מקצועי בניו זילנד. 
ומגוונים.  שונים  פרי  עצי  של  דונם  כ-100  בבוסתן 
מי  לשובע.  מאכילה  נהנים  בבוסתן  והקוטפים  המבקרים 
שקטף.  הפרי  את  לקנות  יוכל  הביתה  לקחת  גם  שרוצה 
ושזיפים.  נקטרינות  תפוחים,  במטע  קוטפים  אלו  בימים 
בנוסף ניתן ליהנות מנסיעה בטרקטור לקטיף ואפיית פאי 
תפוחים טרי וטעים. זני התפוחים שנקטפים לקראת ראש 
נקטרינות מתוקות  וגם  הזהוב  היונתן,  השנה הם הגאלה, 
הוא  כעת  הנקטף  בארץ  חדש  יחסית  נוסף,  זן  ועסיסיות. 

תפוח ה"אמפייר" האירופאי.

יעקב בלום
בשנת 1999 נטע יעקב בלום כרם יקב 
ממשק  כחלק  פינה,  בראש  משפחתי 
ייחודית  המשפחתי, בחלקה  המטעים 
מנוקזת  קרקע  על  דרומי  במפנה 
ואבנית. הזנים הראשונים שניטעו היו 
קברנה סוביניון, מרלו, שיראז, קריניאן 
לאחר  ב-2008  אלכסנדרוני.  ומוסקט 
הטופוגרפיה,  התאמת  היין,  בחינת 
לחלקה  הייחודי  והאקלים  המיקום 
ורדו, מלבק  הזנים פטיט  והורכבו  בוצעו שינויים בהרכב הכרם 

וסירה .

• איתי עצמון - כפר שמואל	

• אבקסיס ניסים - גבעת ניל"י	

• אייל כרמי	

• אסף אנתיגונוס	

• ברוקנטל משה - חפץ חיים	

• בונשטיין רון - זכרון יעקב	

• בוקי סער - ערוגות	

• בלחסן ירון - רמות נפתלי	

• גיא רוזנפלד - לכיש	

• גיורא פרויד	

• דהאן ברק - זכרון יעקב	

• דהאן ליאור - גבעת ניל"י	

• דוד רחמים - גבעת עדה	

• דוד מיר - רחובות	

• ראובן דור - רמות	

• דליות אדי - מזור	

• הורוביץ גדי - מגדל	

• זכאי משה - טירת צבי	

• חיימוביץ' - כפר אחים	

• חריט ציקי - גבעת ברנר	

• כץ קובי - מנכ"ל פרי מטולה	

• ליאור דודיק - משגב דב	

• לוין עמוס - כפר גלעדי	

• נתן ויינברג - ערוגות	

• ספי בן דור - יסוד המעלה	

• עדי אמיתי - מטולה	

• עמוס כהן - ערוגות	

• פריגן משה - יסוד המעלה	

אלכס קודיש - הגה 
את הרעיון למנף את 

המטע לאטרקציה 
תיירותית

יעקב בלום - מיקב 
ראש פינה
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• קודיש אלכס - עין זיוון	

• רובינשטיין אלכס	

• רונן יסכל	

• שני שבח - אלמגור	

• שקד שחר - מעגן מיכאל	

• דדי חיות - חוות חדד	

• גלזנר בוקי - כפר רופין	

• צביקה כהן - ערוגות	

• כהן זבולון - ניר עציון	

• נתי ודוד גרלה - ינון	

• לובובסקי ישראל - יסוד המעלה	

• בלום יעקב - ראש פינה	

• עמנואל סבן	

• משה יעקובוביץ' - כפר אחים	

• רון רבד - לכיש	

• שלמה שטיין	

• דב ברקן - גוש עציון	

• יוסי הרשקוביץ' - גזר	

• מנחם לזע	

• שלמה אלימלך	

• דדי בלאו	

• רפי אוחנה	

• אביב שוורצברג	

• צבי אבנר	

• דרור מזרחי - גבעת עדה	

• עומר ציפמן - ביצרון	

• אהרון חיים	

• אילן לוין - מזכרת בתיה	

• איתן סהר - גזר	

• אפרתי יואב - זכרון יעקב	

• ארבסמן יוסי - כפר קיש	

• בכר אמיר - כפר גלעדי	

• בן צור יוסף - יסוד המעלה	

• דני ורחמים אסף - שדה משה	

• וולף טל - קריית שמונה	

• יואל לוצטו	

• יוחנן שלמה	

• כהן רפי - אורטל	

• מישל ברקאי - יסוד המעלה	

• משה סופר - גאה	

• סטיבן - צובה	

• סלומון ליסה - קטורה	

• צמיר מוטי - צובה	

• קרניאל יודיק וישראל - זכרון יעקב	

• עמרם ילוז	

• יבניאל	


