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א
א. אבירם טכנולוגיות מיחזור 

מנכ"ל: אברהם אבירם

מנהל השיווק: גידי אבירם

כתובת: רח' פיק"א 10, פתח תקוה 49611 

 TP LINDANA, JENSEN JENZ, :ייבוא ושיווק מרסקות גזם של החברות f :תחומי העיסוק

PERUZZO COBRA, CARAVAGGI TPF 15, ALPINE MAGNUM MACKISSIC
f שירות כרסום גדמים ושורשים המתקדם בארץ

f קידום מיזם למימוש פיתוח חדשני עולמי בתחום גידול פטריות למאכל, תוך הפיכתן למצרך מזון 

עממי

טל':03-9227921, 050-5379383      

פקס: 03-9044302   

aaviram11@bezeqint.net :דוא"ל

אג"מ מערכות אנרגיה לחממות בע"מ  
מנכ"ל: משה מרוקו        

מנהלת השיווק: נטע רמון-פלבסקי     

תחומי העיסוק: מערכות חוסכות אנרגיה לייבוש ולחימום של חממות

כתובת: ארלוזורוב 16, הוד השרון 45203 

טל': 08-9403050  

פקס: 08-9403232

agammm@netvision.net.il :דוא"ל

 www.agam-greenhouses.com :אתר

 אמנ סאן סולאר בע"מ
 מנכ"ל: דני זורע

 מנהל השיווק: אמיר מאיר

 תחומי העיסוק: מערכות סולאריות ביתיות ומסחריות

 כתובת: העמקים 3, טבריה; נוה אפק 1, ראש העין

 טלפון: 077-4009350, 03-9030145

info@amnsolar.co.il ,info@amn-solar.co.il  :דוא"ל 

www.amn-solar.co.il :אתר
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א.ר.נ  פיתוח וייעוץ בחקלאות בע"מ  
מנכ"ל: אמנון  צור                 

מנהל שיווק: נעם צור 

תחומי העיסוק: פיתוח, ייצור ושיווק של מערכות ערפול לצינון רפתות, לולים וחממות; מערכות 

לבקרת לחות לחדרי קירור, יקבים, משתלות ומפעלים; מרססי טיפה זעירה להדברה במטע, פרדס, 

כרם וחממות ולחיטוי בבתי קירור, בתי אריזה ומפעלי מזון.  

כתובת:  עין ורד    

טל': 052-3383005                 

פקס: 09-7962387 

          arn_noam@walla.co.il  :דוא"ל

 www.arn-fog.com  :אתר

אביב יצוא ושיווק תוצרת חקלאית
מנכ"ל: משה פרץ                  

מנהלת השיווק: ויקי ורד   

תחומי העיסוק: ייצוא ושיווק תוצרת חקלאית               

כתובת: רחוב גשר העץ 27, פארק התעשיות עמק חפר 38777

טל': 04-6126012, פקס: 04-6335370

 board@aviv-flowers.co.il :דוא"ל

www.aviv-flowers.co.il ,www.aviv-herbs.co.il :אתר

אגאדא פתרונות סולאריים 
מנכ"ל: אלון גרונבאום-נדב

מנהל השיווק: אלון גרונבאום-נדב 

)GRID OFF( תחומי העיסוק: מערכות סולאריות ומערכות סולאריות לשילוט ותאורה

כתובת: קיבוץ נען

טל': 08-9419900, פקס: 153-8-9419900

info@agada.org.il :דוא”ל

    www.agada.org.il :אתר
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אגרונט- פורטל מקצועי לתחום החקלאות  
מנכ"ל: איילת אורון 

תחומי העיסוק: פורטל אינטרנט מקיף לתחום החקלאות             

כתובת: כפר סבא 

טל': 050-4009974 

פקס: 072-2128787

 info@agronet.co.il :דוא"ל

www.agronet.co.il :אתר

אגרו-צ'יינה גרופ
מנכ"ל: וון קסין

מנהל השיווק: צ'ן קינזו

תחומי העיסוק: לקבוצה ארבע חברות בנות בתחומי המסחר החקלאי, הביוטכנולוגיה והיין, והיא 

עוסקת בייצור, מחקר ושיווק של אגרוכימיקלים, עם קשרי יצוא ויבוא המתפרסים על חלקים נרחבים 

מהגלובוס.

 Room 1507-1607, Zhengda Plaza, No.58, Changliu Rd., Pudong, Shanghai, :כתובת

China
טל’: 86-21-60899989+

פקס: 86-21-33927659+

keen.agrocn@gmail.com :דוא”ל

www.agrocn.com :אתר

אגריה
תחומי העיסוק: מלגזות שדה

Apdo 26, Barrio 48340, Amorebieta, Spain :כתובת

טל’: 34-946300055+

פקס: 34-946300134+

www.agria.net :אתר
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אגרימסטר בע"מ
תחומי העיסוק: מרסקות גזם, מכסחות דשא ומיכון נוסף לחקלאות ולגינון

Via Efren Nobili 44- CP118, Italy :כתובת

טל': 39-51-882701+

פקס: 39-51-882542+

www.agrimaster.it :אתר

 אגרולן
 מנכ"ל: יהודה גליקמן

מנהל השיווק: יהודה גליקמן

 תחומי העיסוק: ידע ותשומות לחקלאות

 כתובת: מושב נוב, רמת הגולן 12921

 טל': 04-6666999

 פקס: 04-6763093

sales@agrolan.co.il :דוא"ל 

www.agrolan.co.il :אתר

אגריפוזיה
מנכ"ל: ראובן פינקלשטיין

תחומי העיסוק: משווקי פרלייט בישראל - מחצב וולקני, המשמש כמצע גידול               

כתובת: ת.ד 1428, חיפה      

טל': 04-8468178/9, פקס: 04-8468296

 info@deshanim.co.il :דוא”ל

www.deshanim.co.il :אתר

אגריקווליטי  
מנכ"ל: שפריר גודל

תחומי העיסוק: אסטרטגיה, פיתוח עסקי ושיווק

כתובת: הגורן 6, עומר 84965

טלפון: 08-6901690, פקס: 072-2740340

shafrir@shafrirgodel.biz :דוא"ל

 www.agriqualit.net, www.shafrirgodel.biz :אתר
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אורוגוואי - שגרירות
תחומי העיסוק: נציגות זרה בישראל

כתובת: רחוב שנקר 4, בניין G.R.A.P, הרצליה פיתוח

טל': 09-9569611, פקס: 09-9515881

אוריג'ין זרעים בע"מ
 מנכ"ל: אייל ורדי 

מנהל השיווק: דב גודינגר

תחומי העיסוק: מחקר, פיתוח, ייצור ושיווק של זרעי מכלוא של פירות וירקות

כתובת: ת.ד 699, רחובות 76100             

טל': 08-9357111, פקס: 08-9357444

sales@origeneseeds.com :דוא"ל

www.origeneseeds.com :אתר

אי.ה.טי אינג'ינירנג
מנכ"ל: ולדימיר דמנטייב, אנדריי מקלקוב

מנהל מכירות: דויד לוט

תחומי העיסוק: כריית בוצה, עיבוד וייצור של מוצרים ממשקעים אורגניים לחקלאות, לנוף ולגינון. 

מוצרים: f משפר קרקע פעיל ביולוגית המיוצר מקולואידי בוצה וכבול פעיל f כבול המכיל תרכובת 

פעילה ביולוגית ומסיסה במים, להספקת חומרי הזנה זמינים לשורשי צמחים.

Lielirbes St.17A-19, Riga, Latvia, LV-1046 :כתובת

טלפקס: 67451295 -371+

info@biodeposit.lv :דוא"ל

www.biodeposit.lv :אתר

אחים רז י.א. בע"מ
מנכ"ל: יעקב רז, אלי רז

מנהל השיווק: שמוליק רז    

תחומי העיסוק: ייצור מרססים וציוד חקלאי 

כתובת: ת.ד. 2233, ראשון לציון 75122

טל': 03-9643252, פקס: 03-9643239

raz@razsprayers.com :דוא"ל

www.razsprayers.com :אתר
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איתי מיכון חקלאי
 מנכ"ל: צחי לוי

מנהל השיווק: צחי לוי

תחומי העיסוק: ייבוא, ייצור ושיפוץ מיכון חקלאי           

כתובת: מושב צור משה 

טלפון: 09-8945525, 052-2726767

פקס: 09-8945265

levyiz@walla.com :דוא"ל

אל-זייתון - חברה חקלאית-תעשייתית
מנכ"ל: סמיר אל מסרי

מנהל כללי: חאלד נסיף

תחומי העיסוק: שמן זית, זעתר, טחינה, דבש

כתובת: סלפית, הרשות הפלסטינית

טל': 09-2517059, פקס: 09-2517059

info@alzaytoon.ps :דוא"ל

www.alzaytoon.ps :אתר

אל סלבדור - שגרירות
כתובת: רחוב המדע 6, קומה 4, הרצליה פיתוח 

תחומי העיסוק: נציגות זרה בישראל

09-9556603ֿ טל': 09-9556343, פקס: 

אנרייט טכנולוגיות 
מנכ"ל: אילן רון 

תחומי העיסוק: אנרגיה מתחדשת                

כתובת: הנגר 8, ת.ד. 2179, כפר סבא44641   

טל': 09-7660641

פקס: 09-7660640 

 sales@eneright.com :דוא"ל

www.eneright.com :אתר
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אסן מולטיפק
מנהל עסקים: וישיי קוטרי

מנהל תפעול: וישיי פנדה

תחומי העיסוק: ייצור יריעות וציפויים לכיסוי חממות, יריעות לחיטוי קרקע, לשקתות ולבריכות

 Survey No. 209, Plot No. 5, Shapar )Veraval( Industrial area,  :כתובת

Rajkot-360024, Gujarat, India
טל': 19 /91-2827-252018+ 

פקס: 91-2827-252610+

essen@essenpoly.com :דוא"ל

www.essenpoly.com :אתר

 אפוק טיימס
 מנכ"ל: גלעד סלונים

מנהל השיווק: דור לוינטר

 תחומי העיסוק: עיתונאות

 כתובת: התושיה 6, ת.ד. 57603, תל אביב 61576

 טל': 077-8830703

 פקס: 03-7600731

contact@epochtimes.com :דוא"ל 

www.etnews.co :אתר

אקוודור - שגרירות
תחומי העיסוק: נציגות זרה בישראל

כתובת: ויצמן 4, תל אביב

טל': 03-6958073, פקס: 03-6913604

אקול -AKOL מקבוצת ענת קשב בע”מ
מנכ"ל: רון שני                                                                   

מנהלת השיווק: מאיה כשר    

תחומי העיסוק: בית תוכנה למערכות חקלאיות



21

התערוכה הבינלאומית השנתית הגדולה והמובילה בחקלאות

כתובת: קיבוץ ברור חיל

טל': 08-6803711                            

פקס: 08-6803712

 , maya@akol.co.il  :דוא"ל

info@akol.co.il
www.AKOL.co.il, www. :אתר

AKOL4U.com

אראה בע"מ  
מנכ"ל: אבי הדר

מנהל השיווק: אריה אייל     

תחומי העיסוק: ייצור ושיווק מאווררים 

לחקלאות ולתעשייה, שיווק מערבלי מזון 

לרפת ולדיר, מלונות עגלים ומברשות 

לרפת מתוצרת חברת מאייר סילוקינג, 

שירות טכני למכונות חקלאיות ולמערבלי 

מזון             

כתובת: ת.ד. 528, יבנאל 15225

טל': 04-6708501

פקס: 057-7970641 

 aerea@smile.net.il :דוא"ל

 www.aerea.co.il :אתר

ארגנטינה - שגרירות
תחומי העיסוק: נציגות זרה בישראל

כתובת: מדינת היהודים 85, הרצליה 

פיתוח

טלפון: 09-9702743

פקס: 09-9702748



2223

התערוכה הבינלאומית השנתית הגדולה והמובילה בחקלאות

ארגון מגדלי הירקות
מנכ"ל: מאיר יפרח   

תחומי העיסוק: ייצוג מגדלי הירקות בישראל כלפי מוסדות המדינה והגופים העוסקים במחקר, 

בהדרכה ובשיווק, בכל דבר ועניין

כתובת: קפלן 2, תל-אביב

טלפון: 03-6090050, פקס: 03-6090377 

meir@vegetable.co.il :דוא"ל

www.yerakot.org.il  :אתר

ארגון מגדלי פירות
מנכ"ל: אילן אשל   

תחומי העיסוק: ייצוג ענף הפירות בישראל וטיפול בכל בעיות המגדלים והענף

כתובת: לאונרדו דה וינצ'י 19, תל אביב

טל': 03-6966267, פקס:  03-6917625 

meital@perot.org.il :דוא"ל

www.perot.org.il :אתר

ארגון עובדי המים  
מנכ"ל: ארז ויסמן

מנהלת השיווק: לואיז מדר 

תחומי העיסוק: ייעוץ, תכנון וטיפול במערכות מים וסביבה

כתובת: קיבוץ אייל, ד.נ. שרון תיכון 45840

טל': 09-7903444, פקס: 09-7903440 

iwwa@iwwa.co.il :דוא”ל

www.iwwa.co.il :אתר

ארגון עובדי הפלחה אגודה שיתופית חקלאית ארצית בע"מ  
מנכ"ל: אורי נעמתי  

תחומי העיסוק: ייצוג העוסקים בגידולי שדה בארץ

כתובת: ת.ד. 305, הרצליה ב' 46103

טל': 09-9604080, פקס:  09-9604087  

  falcha@cotton.co.il :דוא"ל

www.falcha.co.il :אתר

Nunhems  הזנים המובילים של

אנשי מכירות:
              haim.yovel@bayer.com        054-4423216  חיים יובל           דרום

eliana.rabinovich@bayer.com       054-2885283   אליאנה רבינוביץ  צפון

  www.nunhems.com 03-9027232 :ים תיכון זרעים:  קיבוץ עינת  מיקוד48805    טלפון: 03-9027008    פקס

תאור זן:
זן עגבניות צ‘רי מתאים לקטיף באשכולות. בכיר מאוד, עם יבול גבוה והשתמרות שיזרה טובה. צמח חזק עם 

התפתחות נוף טובה. אשכול בצורת שידרת דג קלאסית, בעל 14-16 פירות. ניתן לגדל את הזן ב-2 ענפים 
לצמח.

עונת גידול: 
סתיו, חורף, אביב: כל הארץ.

קיץ: נגב, רמת נגב, שפלה, רמת הגולן וחוף הכרמל.
יתרונות: 

סביל להסתדקויות. חיי מדף טובים מאד.
איכות שיזרה טובה. טעם עשיר. צבע אדום עז.

Fol 0,1, ToMV, Ff-5 : עמידות גבוהה
עמידות חלקית : Ma, Mj, Mi  (נמטודות)

תאור זן:
זן פלפל מטיפוס בלוקי, בעל צימוח קומפקטי  וצבע פרי אדום כהה.  זן בכיר בעל כושר חנטת פירות טובה מאוד 

 XL - L בטמפרטורות חמות.  פרי בצע אדום עז ובעל חי מדף טובים . מקטע גודל פרי ברובו
יעוד הזן:

זן זה מיועד לשתילות בסוף החורף / תחילת האביב, לקטיף  בעונת אביב/ קיץ/ סתיו
המלצת השתילות:  

נגב ונגב מערבי : סוף פברואר-תחילת מרץ / 15 במאי
חוף כרמל: סוף פברואר-תחילת מרץ

גליל עליון/ גולן: אמצע מרץ
בית שאן/ בקעת הירדן: אמצע פברואר

יתרונות: 
בכירות. ייבול גבוה. רציפות בחנטה במהך הקיץ. צבע  פרי אדום כהה

TMV (ToMV, PMMV) Tm3 : עמידות גבוהה
 T.S.W.V.  - (Tomato Spotted Wilt Virus) L4 : עמידות חלקית

דאיטונה

טרופיקל

תאור זן:
מלון מטיפוס אננס, בעל ציפה בצבע לבן – קרם וקליפה צהובה. התפתחות הנוף בינוני, בגוון ירוק 

אפרפר.
הפרי בגודל 1.8 – 2.0 ק“ג, המתאים לשיווק לרשתות בשוק המקומי. בעל רישות פרי מלא.

מועדי שתילה מומלצים:
סוף החורף – תחילת אביב עד תחילת הקיץ

יתרונות: 
מרקם קריספי. אחוז סוכר גבוה. עוקץ אינו ניתק. רישות פרי מלא.

PM : עמידות חלקית .Fom 0,1,2 : עמידויות גבוהה

תאור זן:
זן עגבניות מטיפוס מיני פלאם המתאים  לקטיף באשכולות ו/או כפרי בודד. בכיר עם יבול גבוה. אשכול 

בצורת שידרת דג, בעל 12-14 פירות. ניתן לגדל ב-2 ענפים לצמח.
עונת גידול: 

סתיו, חורף, אביב: כל הארץ.
קיץ: נגב, רמת נגב, שפלה, רמת הגולן וחוף הכרמל.

יתרונות: 
עמיד להסתדקויות. חיי מדף ארוכים מאד. נקודת חיבור בין הפרי לעוקץ קטנה במיוחד.

עמידות לצהבון האמיר. טעם עשיר.
Fol 0,1,ToMV : עמידות גבוהה

TYLCV : עמידות חלקית

NUN 3169

דלאנו 



2425

התערוכה הבינלאומית השנתית הגדולה והמובילה בחקלאות

ארגנטינה.סי.או.איי.אל
מנכ"ל: דניאל שוורץ

מנהלת השיווק: תמר שוורץ

תחומי העיסוק: קשרים בין הקהילה הארגנטינאית בישראל לבין הקהילה 

היהודית בארגנטינה.

כתובת: ת.ד. 6167, נתניה 42160

טל': 09-8855129, פקס: 09-8851172

Danny@argentina.co.il :דוא"ל

www.argentina.co.il :אתר

אשרא - החברה הישראלית לביטוח יצוא בע"מ  
מנכ"ל: צבי חלמיש   

מנהל השיווק: אלכס אורבוך    

תחומי העיסוק: ביטוח ומימון אשראי בעסקאות סחר חוץ               

כתובת: דרך בגין 65, תל אביב 

טל': 03-5631700 , פקס: 03-5631937

  alexa@ashra.gov.il :דוא"ל

www.ashra.gov.il :אתר

ב
בוסטיץ' 

מכשירי סיכות ידניים ופנמאומטיים. 

www.bostitch.com :אתר

ביו-בי שדה אליהו בע"מ 
מנכ"ל: שאול בשיא

מנהל השיווק: שחר כרמי       

תחומי העיסוק: דבורי בומבוס להאבקה טבעית, חרקים מועילים להדברה 

)SIT( ביולוגית/משולבת, זבובים עקרים להדברת זבוב הים התיכון

כתובת: קיבוץ שדה אליהו, ד.נ. עמק המעיינות 10810   

טל': 04-6096904/7, פקס: 04-6096908  

info@biobee.com :דוא"ל

 www.biobee.com :אתר
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בילי-גואט תעשיות
כלים מוטוריים לגינון: שואבים, מאווררות, מדללות ועוד. עיצוב וייצור של כלים בעלי עוצמה 

תעשייתית.

www.billygoat.com :אתר

ביפרש בע”מ 
מנכ"ל: מאיר בזק

מנהל השיווק: צח כפרי   

תחומי העיסוק: ייצוא וייבוא של תוצרת חקלאית טרייה  

כתובת: כורזין 1, גבעתיים 

טלפון: 072-2502422 

פקס: 153-54-7625599

 zack@befreshcorp.com :דוא"ל

 www.befreshcorp.com:אתר

  

בירד רפטור אינטרנסיונל
מנכ"ל: סזר גרסיה רולן 

מנהל השיווק: סזר גרסיה רולן

תחומי העיסוק: ניטור ציפורים

07620-Llucmajor Mallorca, Spain :כתובת

טל’: 34-971-664718+

פקס: 34-971-664729+

cesar.garcia@birdraptor.com :דוא”ל

www.birdraptor.com :אתר

בירדגארד
מנכ"ל: קימברלי פיניי

תחומי העיסוק: הרחקת ציפורים באמצעות צלילים דיגיטליים 

254 West Adams Ave., Sisters, Oregon 97759, USA :כתובת

טל': 1-541-549-0205+

www.birdgard.com :אתר



2627

התערוכה הבינלאומית השנתית הגדולה והמובילה בחקלאות

בלוסטון פיתוח עסקי בע"מ  
מנכ"ל: אביגדור ספיר   

מנהלת השיווק: נועה ספיר     

תחומי העיסוק: מפתחת ומשווקת מערכת NEXUS המהווה פלטפורמה לתחום התערוכות, לשימוש המציג, 

המבקר ומארגן התערוכה. המערכת מאפשרת למבקר לאסוף ברושורים, סרטים, מצגות וכו’ לתוך אתר אינטרנט 

אישי, שנבנה עבורו ע”י בלוסטון. באתר הוא יכול לעיין במסמכים שאסף, לסמן אותם ולחלוק אותם עם עמיתיו, כך 

שיוטמעו בארגונו של המבקר. התהליך הוא תהליך "ירוק” ונעשה תוך שימוש בטלפון סלולרי ובמחשבים, ללא נייר. 

המציג, מצדו, חוסך הדפסות ושינוע של ברושורים. בנוסף הוא מקבל סדרת סטטיסטיקות המאפשרות לו להבין מה 

קרה עם החומר שהפיץ למבקרים, החל באילו ברושורים נאספו, אילו מהם נפתחו, כמה זמן הסתכלו בהם ואילו 

קטעים בהם היו מעניינים למבקרים. אינפורמציה זו מאפשרת למנהל השיווק לכמת את הערך של התערוכה לחברה 

המציגה.

כתובת: דב הוז 19/20, כפר סבא 44356

טל': 054-4865550, פקס: 09-7415201 

as@bluestonebd.com :דוא”ל

www.bluestonebd.com :אתר

בן דוד ז. פרסום והפקות בע"מ 

מנכ"ל: זהר בן דוד

 סמנכ"ל שיווק: ורד כהן - איש קשר

כתובת: תל חי 40, כפר סבא

תחומי העיסוק: רשת עיתונות מקצועית ואינטרנט לתעשייה, מו"ל עיתוני התעשייה "קרוב לצלחת", "אנרגיה 

ותעשייה", "Pack&Go", "אקלים וסביבה”,   "Cool Air" ו"על המדף” לקמעונאים בישראל.

"קרוב לצלחת" משמש כבמה המקצועית המרכזית בישראל להצגת מוצרים, שירותים, מידע, מאמרים מקצועיים 

ושיווקים וחדשות בתחום המטבח המקצועי  בארץ ובעולם; "אנרגיה ותעשייה"  עוסק בהתייעלות אנרגטית, חשמל 

והנדסה למפעלים, מוסדות וחקלאות; "אקלים וסביבה"  הוא  מוסף קבוע לאיכות הסביבה, אוויר, מים וטכנולוגיות 

ירוקות; "Pack&Go” )בתוך קל”צ( - לתעשייה בישראל בתחומי האריזה, האחסון, השינוע, המכונות - ניהול, 

שיווק, מחשוב ורכש, התמחות לענף המזון; "Cool Air" - ירחון לתעשייה ולמתקינים וטכנאים בנושאי קירור, מיזוג 

אוויר, אוורור; "על המדף” - קמעונאות לרשתות שיווק, מינימרקטים, מכולות, אטליזים, ומעדניות. 

כל אחד מהירחונים מגיע בדיוור ישיר - ברוטציה לכ-38000 קוראים, מקבלי החלטות.

 טל': 09-7662915, פקס: 09-7662895

bdpirsum@zahav.net.il :דוא"ל

  ,www.klz.co.il, www.coolair.co.il , :אתר

www.packngo.co.il ,www.alhamadaf.co.il 
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ברזיל
תחומי העיסוק: נציגות זרה בישראל

כתובת: רחוב יהודה הלוי 23, תל אביב

טל': 03-6919292, פקס: 03-6916060

ג
גבי נתנזון - גן חקלאות בע"מ                       

מנכ"ל: גבי נתנזון

מנהל השיווק: אילן אייזנברג 

תחומי העיסוק: ייצור, ייבוא ואספקה של מוצרים לחקלאות וגינון                                          

כתובת: בית אלעזרי, משק 70 

טל': 08-9492333, פקס: 08-9496636                                                  

gn_agri@netvision.net.il :דוא"ל

www.agrisrael.co.il :אתר

 גביש מחשוב ובקרה בע"מ
 מנכ"ל: יובל דיסקין

 מנהל השיווק: ניר פירטג

 תחומי העיסוק: מערכות ממוחשבות לחממות, רפתות ודגים

 כתובת: קיבוץ גבעת ברנר 60948

 טל': 08-9443758, פקס: 08-9443357

    info@gavish.org.il  :דוא"ל 

www.gavish.org.il :אתר

 גד-אל ציוד תברואה בע"מ   
 מנכ"ל: אלי פדידה     

מנהל השיווק: דוד לוזיה 

 תחומי העיסוק:  ציוד מוניציפלי, מכונות לטאוט כבישים ומדרכות וטרקטורים חקלאיים     

 כתובת: קרן היסוד 25, ת.ד. 471, קרית אתא 28103

 טלפון: 04-8728594, פקס: 04-8720502

   gad_el99@netvision.net.il :דוא"ל 

www.gad-el.co.il :אתר
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גהאראנה אקספורטס
מנכ"ל: מוהיט סאבו

Savo Sadan, 18/495, M M Ali Rd.,Calicut - 673 002, Kerala, India :כתובת

טל’: 91-495-3259007+, פקס: 91-495-2701497+

gharana@eth.net :דוא"ל

גווטמאלה - שגרירות
תחומי העיסוק: נציגות זרה בישראל

כתובת: רחוב מדינת היהודים 103, הרצליה פיתוח

טל': 09-9568707, פקס: 09-9518506

גורמן רפ אינטרנשיונל
מנהל השיווק: עפיף מ. קעקאני - מנהל אזור

תחומי העיסוק: משאבות ומערכות שאיבה

600 Airport Road, P.O. Box 1217, Mansfield - Ohio 44901,USA :כתובת

טל’:  1-419-755-1312+, 1-419-631-8313+, פקס: 1-419-755-1266+

akaakani@gormanrupp.com :דוא"ל

www.GRpumps.com  :אתר

גילדן חממות בע"מ 
מנכ"ל: דן קורמן

מנהל השיווק: גיל קורמן  

תחומי העיסוק: חממות ומבני מתכת לחקלאות ולתעשייה: חממות, לולים, בתי אריזה ומבנים 

מתועשים       

כתובת: ת.ד. 43, קדימה 60920 

טל': 09-8990355, פקס: 09-8910160

gil_dan@bezeqint.net :דוא"ל

www.gildan.co.il :אתר

גלובס - עיתון העסקים של ישראל 
מנכ"ל: איתן מדמון

סמנכ"ל שיווק: מינה סליגמן

תחומי הפעילות: מדי יום, "גלובס" מעדכן אותך ואת עולם העסקים של ישראל בחדשות מהארץ 
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ומהעולם בצירוף הכתבות והפרשנויות של מיטב הכתבים והמומחים. בנוסף לעיתון היומי, ל"גלובס" 

מצורפים מוספים שבועיים, ירחונים ומגזינים איכותיים בכל תחום שמעניין אותך. 

כתובת:  האצ"ל 53, ראשון לציון 75706

טל': 03-9538787, פקס: 03-9538602

www.globes.co.il :אתר

גלקון 
מנכ"ל: שגיא רובין     

מנהל חקלאות גלקון ישראל: אלי בן דוד 

תחומי העיסוק: בקרת השקיה ואקלים בתחום החקלאות, מערכות בקרה להולכת מים, גינון ביתי 

וגינון מקצועי

כתובת: קיבוץ כפר בלום 12150; סניף דרום: קיבוץ נגבה 79856

טל': כפר בלום - 04-6900222; נגבה - 08-6736804

פקס: כפר בלום - 04-6902727; נגבה - 08-6736820

 info@galconc.com, mail@galcon-eldar.co.il :דוא"ל

 www.galconc.com :אתר

כ

ת

l

מ
ש
ש

• חממות • מערכות חימום וצינון  • כיסויים 
• אוטומציה • מסכים תרמיים והצללה  • בקרה והשקיה

חממות עזרום 	 הצלחה בכל עונה!

כתובת: אזור התעשיה עין צורים , דואר נע שדה גת, ת.ד 990, מיקוד 79510
www.azrom.com :אתר ,azrom@azrom.com 08, מייל	08, פקס:6716278	טלפון: 6715992
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ג’מייקה - שגרירות
תחומי העיסוק: נציגות זרה בישראל

Schmargendorfer Strasse 32, Berlin, Germany :כתובת

טל': 49-30-85994511+, פקס: 49-30-85994540+

info@amador.de :דוא"ל

ג’נו גלובל
מנהל השיווק: טור-ארנה סלטמואן

)NRF( Norwegian Red תחומי העיסוק: חברה בת של ג'נו ברידינג הנורווגית, עוסקת בייצוא הזרמה של פרי

Holsetgata 22, n-2317 Hamar, Norway :כתובת

טל': 47-950-20-600+, פקס: 47-62-52-0601+

post@geno.no :דוא"ל

www.genoglobal.no :אתר

גנטיקה איכותית  
מנכ"ל: דוד דרור  

מנהל השיווק: שחר ששון 

תחומי העיסוק: ייעוץ גנטי בבעלי חיים                  

כתובת: ת.ד. 5085, קרית טבעון 36088 

טל': 054-4764798, 054-6364398, פקס: 077-208090

drorgenetic@gmail.com :דוא"ל

www.para.co.il :אתר

ג'נרל החברה המרכזית לציוד בע"מ
 מנכ"ל: ניסים גלאם   

מנהל השיווק: דודי וזאנה

תחומי העיסוק: יבוא ושיווק מלגזות פילר וקלארק 

כתובת: ת.ד. 3025, אשדוד 77130

טל': 08-8650008, פקס: 08-8650009  

office.general12000@gmail.com :דוא"ל

www.g-e.co.il :אתר
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גרינטופס בע"מ
מנכ"ל: מוטי אבני  

מנהל השיווק: כפיר מימון 

תחומי העיסוק: אנרגיה סולארית                  

כתובת: ת.ד. 147, מושב בית הלוי 42870

טל': 054-4544915 )טליה(, פקס: 077-4460282

talya@greentops.co.il :דוא"ל

www.greentops.co.il :אתר

גרציאני פקינג
מנכ"ל: רוברטו גרביני

מנהל היצוא: מרקו גרביני

תחומי הפעילות: ציוד אריזה

Via del Macero 9, 47025 Bora di Mercato Saraceno, Italy :כתובת

טל':  39-547-373711+, פקס: 39-547-382427+

graziani@graziani.com  :דוא"ל

www.graziani.com  :אתר

ד
ד.ל.ב מוטוספורט

מנכ"ל: קובי כהן 

מנהלת השיווק: יעל זוהר   

תחומי העיסוק: יבואן כלים מוטוריים

כתובת: כהנמן 103, בני ברק 51553

טל': 03-6710571, פקס: 03-6710162

efratda@lubinski.co.il :דוא”ל

www.motosport.co.il :אתר
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דוד צ'פניק ובניו בע"מ 
 מנכ"ל: אבי צ'פניק, בני צ'פניק   

מנהל השיווק: בני צ'פניק

תחומי העיסוק: ייבוא, שיווק ואחזקה של טרקטורים, מלגזות, מנופים 

כתובת: בן צבי 10, ראשון לציון 75633 

טל': 03-9533200

פקס: 03-9622310

czapnik@czapnik.co.il :דוא"ל

www.czapnik.co.il :אתר

דולב מוצרי פלסטיק 
מנכ"ל: ניסים אמש  

מנהל השיווק: משה ריצקר  

תחומי העיסוק: ייצור ושיווק מוצרי פלסטיק לחקלאות ואיכות הסביבה  

כתובת: קיבוץ דביר, ד.נ. נגב 

טל': 08-9111700 

פקס: 08-9918710

 rizker@dolav.co.il :דוא"ל

www.dolav.co.il :אתר

דורות מגופי פיקוד ובקרה בע"מ 
מנכ"ל: אבי הרפז   

מנהל השיווק: גדעון קדר   

תחומי העיסוק: פיתוח, ייצור ושיווק של מגוון רחב של מוצרים איכותיים: מגופי פיקוד ובקרה 

אוטומטיים, משחררי אוויר ואביזרים מכניים             

כתובת: קיבוץ דורות, ד.נ. חוף אשקלון 79175 

טל': 08-6808713   

פקס: 08-6808037

   sales@dorot.com :דוא"ל

www.dorot.com :אתר
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דיפלומסי ישראל
מנכ"ל: אריק סמילה

מנהל השיווק: אריק סמילה

תחומי העיסוק: פורטל לאנשי עסקים, דיפלומטים ועוד, שעונה על צורכיהם בתחומי המידע 

והתקשורת לפני ביקורם בישראל, במהלך הביקור ולאחריו. המטרה היא לספק כלים אינטראקטיביים 

ולגשר בין חברי הקהילה הדיפלומטית בישראל ובעולם.

כתובת: ת.ד. 6167, נתניה 42160

טל': 09-8855129

פקס: 09-8851172

arik@diplomacy.co.il :דוא"ל

www.diplomacy.co.il  :אתר

דנציגר - משק פרחים "דן"                                 
מנכ"ל: מיכה דנציגר

מנהל השיווק: חנוכי זקס    

תחומי העיסוק: טיפוח וייצור של פרחי קטיף וצמחי גינה

כתובת: אליהו שמיר 8, מושב משמר השבעה 

טל': 03-9602525      

פקס: 03-9605896  

danziger@danziger.co.il :דוא"ל

www.danziger.co.il :אתר

דקגון דיוויסס
מנכ"ל: מאט גאלוויי

תחומי העיסוק: מכשור למחקר סביבתי יישומי - חיישני לחות קרקע, אוספי ואוגרי נתונים, 

ליזימטרים ואינפילטרומטרים

2365 NE Hopkins Ct., Pullman, WA 99163 -USA  :כתובת

טל':  1-509-332-2756+ 

www.decagon.com :אתר



3637

התערוכה הבינלאומית השנתית הגדולה והמובילה בחקלאות

דשן גת בע"מ 
מנכ"ל: קותי סולימני

אגרונום ראשי: ירון יוטל

תחומי העיסוק: החברה מייצרת ומשווקת מגוון של תמיסות דשן, בכל הרכב  NPK, להזנת מגוון רחב 

של גידולים חקלאיים.

כתובת: ת.ד. 363, קרית גת  

טל': 08-6811050, פקס: 08-6811252

y.yutal@federman.co.il :דוא"ל

www.deshengat.co.il :אתר

דשנים וחומרים כימיים בע"מ 
מנכ"ל: אייל גינזברג

מנהל השיווק: ראובן פינקלשטיין

תחומי העיסוק: יצור ושיווק של דשנים וכימיקלים           

כתובת: ת.ד 1428, חיפה

טל': 04-8468178/9 , פקס: 04-8468296

 info@deshanim.co.il :דוא”ל

www.deshanim.co.il :אתר

ה
הארץ - עיתון יומי

מנכ"ל: רמי גז

מנהלת השיווק: מירי ינאי

תחומי העיסוק: עיתון יומי

כתובת: שוקן 18, תל אביב

טל': 03-5121351

פקס: 03-6824285

www.haaretz.co.il :אתר

 הדר נוי בע"מ 

 מנכ"ל: אהרון שדה 

מנהל השיווק: דור שדה
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 תחומי העיסוק: משתלות עצי פרי ונוי בוגרים               

 כתובת: כפר הנוער עינות 

 טל': 08-9406628, 054-4235040

 פקס: 08-9406587

 ahronsa@gmail.com  :דוא"ל 

www.hadarnoy.co.il  :אתר

הונדורס - שגרירות
תחומי העיסוק: נציגות זרה בישראל

כתובת: ברוך שרוני 16, ראשון לציון

טלפון: 03-9642092

פקס: 050-8971799

 הזורע אקווטיקס 
 מנכ"ל: דני בנימין

מנהל השיווק: אבינועם צרפין  

תחומי העיסוק: גידול ומכירה של דגי נוי וצמחי 

 מים              

 כתובת: קיבוץ הזורע 36581

 טל': 04-9899137, פקס: 04-9899289

 info@hazorea-aquatics.com  :דוא"ל 

www.hazoera-aquatics.com  :אתר

הידרו-סיסטמס בע"מ 
מנכ"ל: גלעד שפייזר

מנהל השיווק: עידן דובב  

תחומי העיסוק: ייבוא, שיווק ופיתוח של מערכות 

למחזור מים אפורים ומוצרים אקולוגיים

כתובת: דרך אפק 15, כפר סירקין 

טלפון: 03-9073835

פקס: 03-9073883

www.hydrosystems.co.il :אתר
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קבוצת הלמן-אלדובי
מנכ"ל: אורי אלדובי  

מנהלת השיווק: רווית שפיגל  

תחומי העיסוק: בית השקעות

כתובת: בן גוריון 2, רמת-גן 52573

טל': 03-6000100 

פקס: 03-6121900

 info@hag.co.il :דוא"ל

www.hag.co.il :אתר

הרפובליקה הדומיניקאנית - שגרירות
תחומי העיסוק: נציגות זרה בישראל

כתובת: רחוב מדינת היהודים 103, הרצליה פיתוח

טל': 03-9642092

פקס: 050-8971799

השתיל תדהר בע"מ  
מנכ"ל: מאיר סיידה   

מנהל השיווק: יזהר יהודה  

תחומי העיסוק: ייצור שתילי ירקות, פרחים ותבלינים

כתובת: משק 56, מושב תדהר 

טל': 08-9961961   

פקס: נוי - 08-9961098, ירקות - 08-9961965      

  noy@hashtil.com :דוא"ל
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ו
ויקינג

כלים מוטוריים וחשמליים לגינון. ויקינג מציעה עיצוב ייחודי, חדשנות, איכות 

מעולה, עמידות ויכולת ביצוע גבוהה, עם פתרונות טכניים מעולים וייחודיות 

ארגונומית.

www.viking-garden.com :אתר

ז
זדונה - חברה אגרו-תעשייתית

מנכ"ל: טארק חייזראן

מנהל השיווק: טארק חייזראן

תחומי העיסוק: ייצור צמחי תבלין

כתובת: טובאס - אל-פרעה, הרשות הפלסטינית

טל': 09-2572705, פקס: 09-2572705

isam@sinokrot.com :דוא"ל

www.sinokrot.com :אתר
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זוהר מערכות השקיה תת קרקעיות בע"מ  
מנכ"ל: איציק זהר           

מנהל השיווק: שחף פרקש     

תחומי העיסוק: מערכות השקיה תת קרקעיות המבוססות על החדרת קונוסים לתוך עציצים, קרקע, 

מיכלים מיוחדים להשקיה תת קרקעית בגרוויטציה, מעיינות תת קרקעיים להשקיה במים אפורים ללא 

סינון. ההשקיה בשיטת האידוי.               

כתובת: ת.ד. 3131, שנקר 13, קרית אריה, פתח תקוה 49516

טל': 03-9211224, פקס:  03-9211228

itsik35@gmail.com :דוא"ל

אתר: בתהליך בנייה

זרעים גדרה  
מנכ"ל: אמנון עשת  

תחומי העיסוק: טיפוח זני מכלוא של ירקות, ייצור ושיווק של זרעי זנים אלה בארץ ובחו"ל 

כתובת: ת.ד. 103, גדרה 70750

טל': 08-9446220, פקס: 08-9446262

zeraim@zeraim.com :דוא"ל

www.zeraimgedera.com :אתר

ח
החברה הכלכלית לפיתוח רמת הנגב בע”מ - החטיבה למחקר ופיתוח 

מנכ"ל: יעקב מוסקוביץ  

תחומי העיסוק: מרכז לחקלאות מדברית               

כתובת: ד. נ. חלוצה 85515

טל': 08-6557919 , פקס: 08-6557492

 agr_exp@netvision.net.il :דוא"ל

www.ramat-negev.org.il :אתר
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חברת החשמל לישראל בע"מ
מנכ”ל: עמוס לסקר

מנהל השיווק: ישראל מובשוביץ

תחומי העיסוק: ייצור, השנאה וחלוקת חשמל לכ-2.3 מיליון לקוחותיה, תוך דגש על רמת שירות 

גבוהה ודאגה לסביבה. מתן ייעוץ לשימוש יעיל, חסכוני ובטיחותי בחשמל.

כתובת: ת"ד 8810, חיפה, 31086

טל': 04-8182222 

פקס: 04-8674886  

www.israel-electric.co.il :אתר

החברה להגנת הטבע ואוניברסיטת תל אביב  
מנהל הפרויקט: ד"ר יוסי לשם              

מרכז הפרויקט: נועם וייס

תחומי העיסוק: שימוש בתנשמות ובזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות     

כתובת: הנגב 2, תל אביב 68183 

טל': 03-6407963 

פקס: 03-6406010

  yleshem@post.tau.ac.il :דוא"ל

חלון לחו"ל 
מנכ"ל: ג'רמי וייל 

מנהל השיווק: רוברט ארנו    

תחומי העיסוק: ייעוץ וליווי ביבוא ויצוא ואיתור ספקים ולקוחות בחו"ל      

כתובת: העצמאות 40, באר שבע 84207 

טל': 054-6420230 

פקס: 053-86431526

jeremy@windowonworld.com  :דוא"ל

www.windowonworld.com :אתר
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חלוצה
מנכ"ל: דוד שורצמן

מנהל השיווק: מוטי בסל

תחומי העיסוק: שמן זית כתית מעולה               

כתובת: רחוב ספיר 1, ת.ד. 12570, הרצליה פיתוח 

טל': 09-9603700

פקס: 09-96037001 

moti@jordache.co.ilֿ :דוא"ל

ט
טופ חממות בע"מ  

מנכ"ל: עמי רגב 

תחומי העיסוק: ייצור חממות והקמת פרויקטים חקלאיים              

כתובת: רוזנסקי 3, ת.ד. 17055, ראשון-לציון 75070 

טל': 03-9068181

פקס: 03-9068182

info@top.pro :דוא"ל

www.top.pro :אתר

 טופ עדן פרוט בע"מ
 מנכ"ל: יוסי צפריר

מנהל השיווק: יוסי צפריר

 תחומי העיסוק: גידול וייצוא לחו"ל של פירות אקזוטיים

 כתובת: המייסדים 28, כפר ביל"ו 76965

 טל': 052-2509406

 פקס: 08-9351407

yosiben@012.net.il :דוא"ל 
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טיב שתיל בע”מ
מנכ"ל: משה עמר

מנהל השיווק: רון סלומון

תחומי העיסוק: משתלת ירקות ופרחים

כתובת: מושב שרשרת 21, ד.נ. הנגב 

טל': 08-9945150

פקס: 08-9945755

tivshtil@bezeqint.net  :דוא"ל

טייבה ברואינג קומפני
מנכ"ל: מדיס חורי

מנהל כללי: נדים חורי

תחומי העיסוק: מפעל לייצור בירה

כתובת: טייבה - רמאללה, הרשות הפלסטינית

טל': 02-2898868, פקס: 02-2898022

taybeh@palnet.com :דוא"ל

 www.taybehbeer.com :אתר
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 טלגיל מחשוב ובקרה בע"מ
 מנכ"ל: מיכאל אוכמן

 מנהל השיווק: מיכאל אוכמן

תחומי העיסוק: פיתוח, ייצור ושיווק של מערכות השקיה ממוחשבות 

 לחקלאות, בארץ ובכל רחבי העולם

 כתובת: מרכז נעמן, כביש חיפה-עכו 7000

 טל': 04-8775948  

 פקס: 04-8775949

talgil33@netvision.net.il  :דוא"ל 

www.talgil.com :אתר

 טלמן חממות בע"מ
 מנכ"ל: אברהם טלמן

 מנהל השיווק: גלעד אייזשטיין

תחומי העיסוק: ייצור ושיווק של חממות, מנהרות ומבנים לחקלאות 

 בארץ  ובחו"ל

 כתובת: קיבוץ עין צורים, ד.נ. שדה גת 79510

 טל':050-5570207, פקס: 08-8600501

oztelman@gmail.com  :דוא"ל 

www.telman-greenhouse.com :אתר

טרה.מה.סי.או בע"מ טרנזיט אנד מריטיים קומפני 
מנכ”ל: ריקרדו מרטיני

מנהלת יצוא: קטיה בניירה

תחומי העיסוק: הובלה ימית

Via Magazzini Anteriori 30, 48100 ravenna- Italy :כתובת

טל': 39-544-426711+, פקס:  39-544-426799+

tramaco@tramaco.com :דוא”ל

www.tramaco.com :אתר
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טרקטורם אגודה שיתופית חקלאית בע"מ 
מנכ"ל: מוטי חורש  

מנהלת השיווק: בת-חן שיינמן

תחומי העיסוק: שיווק פתרונות מיכון חקלאי מותאמים לאקלים הישראלי               

כתובת: קיבוץ רמת-יוחנן 30035

טל': 04-8459195 

פקס: 04-8459182

 info@tractoram.com :דוא"ל

www.tractoram.com :אתר

י
יאיר אברהם ובניו בע"מ  

מנכ"ל: עופר יאיר

מנהל השיווק: חברוני ניסים 

תחומי העיסוק: ייבוא, שיווק וייצור של כלים 

חקלאיים                 

כתובת: סיני 6, נתיבות 80200

 טל': 054-4655648, 08-9942375, 

08-9942388

פקס: 08-9944386

nes_nes@walla.com :דוא"ל

ימית א.ל.י. סינון וטיפול במים בע"מ
מנכ"ל: יריב שפירא     

מנהל השיווק: סני כספי    

תחומי העיסוק: סינון וטיפול במים               

כתובת: מושב שער אפרים, ד.נ. לב השרון 

 42835

טלפון: 09-8781758    

פקס: 09-8781682

    yamit@yamit-f.com :דוא"ל

 www.yamit-f.com :אתר
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יעדים לשיווק )1972( בע"מ 
מנכ"ל: יואב הרמתי      

מנהל השיווק: אודי מרגולין    

תחומי העיסוק: ייבוא, שיווק ושירות של מיכון חקלאי לשדה, לבית האריזה ולחממה                    

כתובת: הפנינים 1, ת.ד. 304, אזור התעשייה הצפוני, אשקלון 78102  

טל': 08-6751181   

פקס: 08-6750734

 yaadim@yaadim.co.il  :דוא”ל

www.yaadim.co.il :אתר

ירוק זה אנחנו בע"מ
מנכ"ל: רענן רייטר  

מנהל השיווק: אייל איזמן

תחומי העיסוק: אנרגיה ירוקה )סולארית(

כתובת: ת.ד. 527, יבנאל 15225 

טל': 04-6708501  

פקס:  057-7970641 

  info@yarok4u.co.il :דוא"ל

www.yarok4u.co.il :אתר

כ
כלכליסט

 מנכ"ל: סטיב שומכר   

מנהלת השיווק: דיאה גרש

תחומי העיסוק: עיתון יומי

כתובת: רחוב הברזל 38, רמת החייל, תל אביב

טל': 077-7350844

פקס: 077-7350871

hadas.cohen@calcalist.co.il :דוא"ל

www.calcalist.co.il :אתר

מספק את הסחורה

 מנוע cummins טורבו דיזל 6.7 ליטר  350 כ“ס  יכולת הגרירה החזקה ביותר בשוק 
האמריקאי  תיבת הילוכים אוטומטית, 6 הילוכים והילוך כוח  מרווח הגחון הגבוה ביותר 
בקטגוריה  שווי שימוש - 0 לצרכי מס  קיזוז מע“מ  הכרה מלאה בהוצאות, כולל דלק 

”זוכה רכב השנה 2010 בקטגוריה“
MOTOR TREND על פי מגזין הרכב האמריקאי

* בקטגורית הטנדרים בעלי תא נוסעים כפול

הרכב הקצר ביותר בקטגוריה*

בקרו אותנו בביתן התערוכה ב’אגרו משוב‘

” למרות נסיעה מאומצת 

למדי... תצרוכת הדלק 

הרשימה, ועמדה בסוף המבחן 

על כ-8.1 ק“מ לליטר..“

[[דודג‘ ראם: מבחן דרכים, רועי צוקרמן, מגזין אוטו 27.12.2010

מכונית טובה מבית טוב
מכשירי תנועה

P
ro
D
es
ig
n.
co

.il

: ם י י ז כ ר מ ה ה  ג ו צ ת ה ת  ו מ ל ו א

ת“א. 03-6841300 | חיפה. 04-8512786 | פ“ת. 03-9244944 | י-ם. 02-6717514סוכנויות: ב“ש. 08-6900950 | קריית שמונה. 04-6905150 | רמת ישי. 04-9832744

054-9033285 (רומן) לתאום פגישה אישית עם נציג מכירות: 
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כנאען מסחר הוגן
מנכ"ל: אחמד אבופרחה

מנהל כללי: אוסאמה קווירה

תחומי הפעילות: אריזה וייצוא של שמן זית ומוצרי חקלאות

כתובת: בורקין - ג'נין, הרשות הפלסטינית

טל': 04-2431991

פקס: 04-2431993

ahmed@canaanfairtrade.com :דוא"ל

www.canaanfairtrade.com :אתר

כריזמה העצמה ופיתוח אנושי  
מנכ"ל: ערן שי

מנהל השיווק: ערן שי     

תחומי העיסוק: פסיכולוגיה ארגונית, חונכות לעסקים, אימון מנהלים

כתובת: ת.ד. 182, בית קמה

טל': 073-9915179

פקס: 073-9915187

 charismamp@gmail.com :דוא"ל

www.smassertiv.com :אתר

ל
 ליגרו מתכת בע"מ
מנכ"ל: חגי גרוסוירט

 תחומי העיסוק: עבודות מתכת - שיפוץ ותיקון כלים חקלאיים

 כתובת: מושב עין הבשור, ד.נ הנגב 85405

 טל': 052-8133355

office@ligrometal.co.il :דוא"ל 

¨≤∞≤∞∏ ÆדÆת ¨∂μ אשרא ≠ החברה הישראלית לביטוח יצוא בע¢מ דרך מנחם בגין
∞≥≠μ∂≥±∑∞∏ ∫פקס ¨∞≥≠μ∂≥±∑∞∞ ∫טלפון Æ∂±≤∞± תל≠אביב

www.ashra.gov.il , info@ashra.gov.il

הכוח של המדינה מאחוריך

אשרא ≠ הרוח הגבית של היצוא הישראלי

כדי להגיע רחוק ומהר, צריך רוח גבית.
כולנו עושים הכל כדי להגיע כמה שיותר רחוק וכמה שיותר מהר. 

בעולם התחרותי של היום - המדינה צריכה לתת לך, היצואן, את כל 
הכוח כדי שתוכל לחתור, להתמודד ולנצח בהתמודדות עם הכוחות 

העולמיים החזקים ביותר.
אשרא - החברה הממשלתית לביטוח אשראי - נוסדה כדי להתייצב 
מאחוריך ולהעמיד לרשותך את כל הכוח שהמדינה יכולה לתת לך. 

תפקידנו - לחזק את היצואנים ככל האפשר, לאורך כל הדרך. 
הייעוד שלנו - להיות לך רוח גבית הנושאת אותך קדימה 

בהתמודדות בשווקי היצוא שלך.

זו הפעילות שלנו¨ כבר ∞μ שנה∫ 
      לגייס אשראי בערבות מדינה 

      להעניק מימון מהיר בעלויות נמוכות
      לתת בטחונות לעסקאות מורכבות

      להגן מפני סיכונים פוליטיים
      לשמור מפני סיכונים מסחריים
      לתת ליצואנים גיבוי ממשלתי 

אשרא מטפלת בעסקאות יצוא לטווח ארוך במדינות מתפתחות 
וכן במדינות מפותחות, עסקאות שגודלן נע בין מאות אלפי דולרים 

למאות מיליוני דולרים. 
חייג ליועצים המומחים של אשרא ותשמע איך המדינה יכולה לסייע 

לעסקת היצוא שלך.
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לשכת המסחר ישראל אמריקה הלטינית  
מנכ"ל: מריו בורשטיין

תחומי העיסוק: סיוע בפיתוח עסקים באמריקה הלטינית

כתובת: המרד 29, תל אביב 61502  

טל':  03-5103310

פקס: 03-5100058 

    info@camaraisrael.org.il :דוא"ל

www.camaraisrael.org.il :אתר

מ
מאזני שביט בע"מ 

מנכ"ל: רן שביט  

מנהלת השיווק: עופרה באואר    

תחומי העיסוק: ייבוא ושיווק מערכות שקילה           

כתובת: אלנבי 7ב', חיפה

טל': 072-2377777 

פקס: 04-8640041

office@shavit-scales.co.il  :דוא"ל

www.scales.co.il :אתר

מאזני שקל 2008 בע"מ  
מנכ"ל: שי לביא  

מנהל השיווק: פרננדו גרוס    

תחומי העיסוק: פתרונות שקילה לסביבת עבודה חקלאית - בשדה, במטע, בבית האריזה, ברפת 

ובדיר. מאזני גשר למשאיות ושקילת מיכלים             

כתובת: קיבוץ בית קשת, ד.נ גליל תחתון 15247

טל': 04-6629100 

פקס: 04-6765775

 info@shekelonline.com :דוא"ל

www.shekelonline.co.il :אתר
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מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ
מנכ"ל: עוזי מור

מנהל השיווק: עמוס ברהמס

תחומי העיסוק: יבוא צמ"ה

כתובת: חיים שפירא 6, ראשון לציון 

טל': 03-9638138, פקס: 03-9638116

 amosb@mct.co.il:דוא"ל

www.mct.co.il :אתר

 מגדלי דרום יהודה
מנכ"ל: משה ברוקנטל

 תחומי העיסוק: חקלאות- מטעים וגידולי שדה

 כתובת: צומת ראם - מסמיה, ד.נ. שקמים

 טל': 08-8611860, 050-5230867

 פקס: 08-8611850

moshe_b@mhadarom.co.il :דוא"ל 

מגזין אגריקול
מנכ"ל: בוגדן אופרה

תחומי העיסוק: מגזין חקלאי

48 Matei Basarab St., District 3, Bucharest, Romania :כתובת

טל': 40-75-2084100+

פקס: 40-21-3261317+

magazinagricol@consultant.com, redactie@magri.ro :דוא"ל

www.magri.ro :אתר

מדאפה ט.ט. אקספורטס
מנכ"ל: סוסיל תומס

13/423 Ramapuram Bazar,P.O., Kottayam Dist. Kerala. India -686576 :כתובת

טל’:  91-482-2260262+

פקס: 91-482-2263016+

mail@madapatagencies.com :דוא"ל

www.madappatexports.com :אתר
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מדיה טודיי
יו"ר: מ.ב. נקווי

מנכ"ל: לליתה ו. רג'אן

תחומי העיסוק: ירחונים בתחומי החקלאות, המזון והגינון

T-30 First Floor, Khirki Extension, Malviya Nagar, New Delhi 110017, India  :כתובת

טל': 26681672 ,64521572 ,91-11-26681672+

פקס: 26680153 ,91-11-26681671+

mediatoday@vsnl.com, mediatodaymails@gmail.com :דוא"ל

www.mediatoday.in, www.florexpo.com :אתר

מדיני
מנכ"ל: משה מדיני 

מנהל השיווק: משה מדיני

תחומי העיסוק: חקלאות מדברית - גידולים מיוחדים               

כתובת: מושב נאות הכיכר, ד.נ. ים המלח 86905

טל': 08-6557975, 050-7802672, פקס: 08-6557975

מדיטרניאן פרוט קומפני
מנכ"ל: פדריקו מילנז

תחומי העיסוק: שירותי שיווק וקידום יצוא

Via dismano 3845 -47522, Cesena, Italy :כתובת

טל’: 39-547-317435+, פקס: 39-547-318431+

info@mfcitalia.com :דוא"ל

www.mfcitalia.com :אתר

מדיכו - מנסרה פיתוח והשקעות
מנכ"ל: זוהיר מנסרה

מנהל השיווק: איברהים מנסרה

תחומי העיסוק: גידול תמרי מג'הול

כתובת: רח' מוחמד דרוויש, ת.ד. 18, יריחו, הרשות הפלסטינית

טל': 02-2320791, פקס: 02-2320791

z.almanasreh@gmail.com, info@madico.ps :דוא"ל

madico.ps/company_profile.shtml :אתר
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מהאלקשמי סיבי קוקוס
מנכ"ל: ביג'ית מבילדאת

תחומי העיסוק: מצעים מנותקים מסיבי קוקוס

 1/5059-A-16, Ratnam Square Nadakkavup.O. Vandipetta Kozhikode-673011, Kerala, :כתובת

India
טל’:  91-93491-55769+

bijithm@gmail.com  :דוא”ל

מוטס טנסיומטרים
מנכ"ל: עדי מוטס

מנהל השיווק: עדי מוטס 

תחומי העיסוק: ייצור ושיווק מערכות טנסיומטרים משדרות לאינטרנט, טנסיומטרים אלקטרוניים 

מדויקים באיכות גבוהה מאוד, משאבי תמיסת קרקע וערכות ניידות לבדיקות מהירות בשדה  

כתובת: ת.ד. 599, כרכור 37105

טל': 050-5366530 

פקס: 04-6270094     

adimotes@zahav.net :דוא”ל

tensiograph.com :אתר

המוסד לבטיחות ולגיהות 
מנכ"ל: ישראל שרייבמן  

מנהל השיווק: אנדרי מטיאס     

תחומי העיסוק: בטיחות, גיהות ובריאות בתעסוקה

כתובת: ת.ד. 1122, רח' מזא"ה 22, תל אביב 61010

טל': 03-5266455 

פקס:  03-52664566

 info@osh.org.il :דוא"ל

 www.osh.org.il :אתר
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המועצה לענף החלב בישראל )ייצור ושיווק(
מנכ"ל: שייקה דרורי  

מנהלת השיווק: אדריאנה שוחט 

כתובת: דרך החורש 4, ת.ד. 97, יהוד 56100

טל': 03-9564750, פקס: 03-9564766  

 office@milk.org.il :דוא"ל

www.milk.org.il :אתר

המועצה לסיבי קוקוס, המשרד ליזמויות קטנות, ממשלת הודו
מנכ"ל: ו.ס. ויג'ירגהווה

תחומי העיסוק: ארגון ממשלתי לעידוד עסקים קטנים העושים שימוש תעשייתי בסיבי קוקוס

Coir House, MG Road Ernakulam 682016, kerla, India :כתובת

טל':  91-484-2351807+

פקס:  91-484-2370039+

expo@coirboard.org  :דוא”ל

מו”פ לכיש
מנכ"ל: בני גמליאל 

מנהל השיווק: בני גמליאל 

תחום העיסוק: מחקר חקלאי                 

כתובת: החברה הכלכלית לפיתוח יואב, מ.א. יואב, ד.נ שקמים 79835 

טל': 08-6733605, 050-7608552, פקס: 08-6715490

agrobengam@013.net :דוא"ל

מטאור רשתות לחקלאות  בע"מ
מנכ"ל: אבנר בן ישעיה   

תחומי העיסוק: מטאור היא החברה המובילה בישראל בייצור ובפיתוח של רשתות איכותיות ארוגות 

נגד חרקים, רשתות צל, רשתות להגנת אקלים ועוד

כתובת: היצירה 21, קרית אריה, פתח תקוה

טל': 03-9222594, פקס: 03-9244614

 info@meteor.co.il:דוא"ל

www.meteor.co.il :אתר
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 מילר את ליפשיץ פרויקטים בע”מ
 מנכ"ל: ארנון ליפשיץ

מנהל השיווק: שפי רדי

 תחומי העיסוק: פרויקטים חקלאיים ומערכות השקיה

 כתובת: מושב עין הבשור, ד.נ הנגב 85405

 טל': 052-8897308

 פקס: 153-52-4477329

arnon@mlprojects.biz :דוא"ל

www.mlprojects.biz  :אתר

מיניסופט הנדסת תוכנה בע"מ 
מנכ"ל: אריה ניידר/יוסי ביטון 

מנהלת השיווק: יהודית דנסקר

תחומי העיסוק: פיתוח תוכנה               

כתובת: המלאכה 4, א.ת. מערבי, בית שמש

טל': 073-2636000 

פקס: 073-2636007 

  yehudit@minisoft.co.il :דוא"ל

www.minisoft.co.il :אתר

מכשירי תנועה ומכוניות )2004( בע"מ
מנכ"ל: צבי נטע

מנהל השיווק: דור נטע     

תחומי העיסוק: ייבוא, שיווק והפצה של כלי רכב ומוצריו               

כתובת: דרך מנחם בגין 74, תל אביב

טל': 03-6841300

פקס: 03-5621291

orlid@ael-group.co.il :דוא"ל

www.aev.co.il :אתר
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מסקיו גספרדו ספא
מנכ"ל: ג'ורג'ו ואג'ידיו מסקיו  

תחומי הפעילות: פתרונות וטכנולוגיות לפיתוח החקלאות

Via Marcello 73, 35011 Campodarsego )PD( Italy  :כתובת

טל’:  39-049-9289810+' פקס: 39-049-9289900+

info@maschio.com :דוא”ל

www.maschionet.com  :אתר

 

מעבדות מרכז קטיף בע”מ 
מנכ"ל: פרופ' יפתח בן אשר 

מנהל מכירות: שלמה שטרייכר 

תחומי העיסוק: בדיקת שאריות חומרי הדברה בירקות ומזון, שירות שדה נייד לבדיקת פוריות הגידול 

ושימוש יעיל במי השקיה

כתובת: אבשלום, צומת בית קמה 85300 

טל': 08-9917019 

פקס: 08-9917019 

katiflab@gmail.com :דוא"ל

www.katiflabs.com :אתר

מעבדות מרכז קטיף - קבוצת אגרי אקולוגי בע"מ 
כתובת להתקשרות: פרופ' יפתח בן אשר וד"ר בני בר יוסף 

תחומי העיסוק: מודלים  ומדידות להפחתת גזי חממה באטמוספרה באמצעות גידולים חקלאיים 

ודישון, תכניות פיתוח חקלאיות ואספקת מים לאזורי מדבר )אגרי אקולוגי(

כתובת: אבשלום, צומת בית קמה 85300 

טל': 08-9917019

פקס: 08-9917019 

katiflab@gmail.com, baryoben@inter.net.il :דוא"ל

www.agri-ecologi.com :אתר
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מעריב
מנכ"ל: ישראל גולדשטיין  

מנהלת השיווק: רונית לוי     

תחומי העיסוק: עיתון יומי

כתובת: קרליבך 2, תל אביב

טל': 03-7688555, פקס: 03-7648612

www.nrg.co.il :אתר

מפה- מיפוי והוצאה לאור בע"מ
מנכ"ל: חזי לוי  

מנהל השיווק: גלעד אסטליין

תחומי העיסוק: מיפוי והוצאה לאור

כתובת: טשרניחובסקי 17, תל אביב 

טלפון: 03-6210500, פקס:   03-5282996

  tal@mapa.co.il :דוא"ל

 www.mapa.co.il :אתר

התערוכה הבינלאומית השנתית הגדולה והמובילה בחקלאות

גני התערוכה, תל-אביב
ימים רביעי וחמישי, 29/2-1/3 2012
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מפעל אבראהים חדאד 
 מנכ"ל: אבראהים חדאד   

מנהל השיווק: ג'וזף חדאד

תחומי העיסוק: ציוד חקלאי 

כתובת: אזור התעשייה, ג'נין, הרשות הפלסטינית 

טלפון: 04-2414010, פקס: 04-2414013   

haddadfactorys@yahoo.com :דוא"ל

מפעלי מתכת יורן בע"מ
 מנכ"ל: עופר יורן

מנהל השיווק: אבנר גלילי

תחומי העיסוק: ציוד לתעשיית המזון, בתי אריזה, חקלאות ומתכת           

כתובת: רחוב שמוטקין 23, ראשון לציון 

טל': 03-9640377

פקס: 03-9640451

info@juran.co.il :דוא"ל

www.juran.co.il :אתר

מקסיקו - שגרירות
תחומי העיסוק: נציגות זרה בישראל

כתובת: המרד 25, קומה 5, תל-אביב 

טל': 03-5162534, פקס: 03-5163711 

מוצרים ונציגויות:

אנרייט טכנולוגיות בע"מ, הנגר  8 ת.ד. 2179 כפר סבא 44641
טלפון: 09�7660641     פקס: 09�7660640
sales@eneright.com     www. eneright.com

מרכז הפתרונות וספק המוצרים 
בתחום האנרגיה המתחדשת

החברה נמצאת בחיפוש מתמיד אחר הטכנולוגיות החדשניות ביותר, 
ומשמשת כנציגה וכמפיצה של החברות המובילות בתחום

POWERING YOUR FUTURE

ממירים סולאריים מחוברי 
רשת:

� החברה מספר 2 בעולם
� איכות חסרת תחרות

� מקסימום רווחים לאורך זמן 
� ממירים תלת פאזיים לכיסוי 

יעיל של מערכות גדולות

הממיר הטוב בעולם 
�מקום ראשון במגזין פוטון

�נצילות שיא מעל 98%

50KW שלושה ממירים בלבד למערכת�

:PV כבלי
� כבלים מיוחדים להתקנות שטח

� עומדים בתקן TUV המחמיר ביותר
� ביצועים משופרים בטמפ' גבוהות

עולם ה PV כבר לא שטוח!
�פנלים סולאריים חדשניים- 

טכנולוגיה פורצת דרך

� ה-פתרון לגגות שטוחים
� יותר אנרגיה לשטח נתון

� ביצועים עדיפים בתנאי חום
� התקנה קלה ומהירה - 

ללא צורך בקידוח בגג
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מקפרוט
מנכ"ל: דומניקו סקרפליני

מנהלת השיווק: ולנטינה פירקיני

תחומי העיסוק: תערוכה איטלקית בינלאומית לפירות וירקות

Via dismano 3845 -47522, Cesena, Italy :כתובת

טל': 39-547-317435+, פקס: 39-547-318431+

info@macfrut.com :דוא"ל

www.macfrut.com :אתר

מרגליות סחר ושירותי חיטוי בע"מ
מנכ"ל: גדעון יונת                           

כתובת: אריה רגב 13, ת.ד. 8220, א.ת. חדש, נתניה 42504

טל': 09-8850666                                        

פקס: 09-8850777

      gal@margaliot.co.il :דוא"ל

www.margaliot.co.il :אתר

מרכז הצפרות הישראלי - החברה להגנת הטבע  
מנכ"ל: דן אלון   

תחומי העיסוק: צפרות

כתובת: הנגב 2, תל אביב 66186

טל': 03-6388750, פקס: 03-5374266

 ioc@inter.net.il :דוא"ל

מרססי דגניה )1998( בע”מ  
מנכ"ל: שי בן-עמי  

מנהל השיווק: משה מלמד 

תחומי העיסוק: ייצור ומכירה של מרססים ואביזרים לתעשייה ולחקלאות, העומדים בתקנים 

אירופיים             

כתובת: קיבוץ דגניה ב', עמק הירדן 15130 

טל': 04-6655000, 04-6655002, פקס: 04-6655989

officspray@degania-b.org.il :דוא"ל

www.degania-spray.co.il :אתר
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משק ציון  
מנכ"ל: ציון כהן 

תחומי העיסוק: ייצור זרעי עגבניות

כתובת: מושב תקומה

טל': 054-4248754, פקס: 08-9932427

 zionfarm@gmail.com :דוא"ל

נ
נורסמן אורביס
מנכ"ל: דאג היל

תחומי העיסוק: פתרונות מיחזור פסולת לבית ולמשרד 

 39 Westmore Drive, Toronto, Ontario, M9V 3Y6, Canada :כתובת

טל': 1-888-675-2878+ 

www.norsemanplastics.com  :אתר

נטפים בע"מ  
מנכ"ל: רוני רוט, מנכ"ל נטפים ישראל         

מנהל השיווק: אלירון טובי, נטפים ישראל  

תחומי העיסוק: פתרונות השקיה ומים, טכנולוגיות גידול, בתי צמיחה ובקרה               

כתובת: דרך השלום 10, תל-אביב 

טל': 08-6474747         

פקס: 08-6473983 

         isranet@netafim.com :דוא"ל

 www.netafim.co.il :אתר

פרסום ב"גנים ירוקים" = 
להשפיע על המשפיעים

www.g-gardens.net :פורטל הגינון

המגזין המוביל בישראל לאנשי המקצוע בענף הגינון ב מאי-יוני 2010, גיליון מס' 100

הגינון בעשור החדש
"הגינון בישראל נמצא בקו עלייה, אם כי העקומה עדיין אינה חזקה דיה", אומר 
ישראל גלון, מנהל תחום הנדסת הצומח גננות ונוף במשרד החקלאות ד "הגינון 
הציבורי", הוסיף, "עתיד לגדול ב-10-5 אלפים דונם של גינון חדש לשנה ובגינון 
הפרטי המצב דומה" * חזי מולא: "הגינון הציבורי והפרטי כאחד, יחזרו למה שאני 

זוכר מימי ילדותי - הרבה יותר חורשות", עמ' 4'

ד ירושלים של ירוק - הגינון 
בבירת ישראל, עמ' 18

ד לשמור על עצים ותיקים - 
זאת החכמה! עמ' 30

ד המאבק על השימוש ב"מים 
האפורים", עמ' 35
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www.g-gardens.net :פורטל הגינון

המגזין המוביל בישראל לאנשי המקצוע בענף הגינון ב מאי-יוני 2010, גיליון מס' 100

הגינון בעשור החדש
"הגינון בישראל נמצא בקו עלייה, אם כי העקומה עדיין אינה חזקה דיה", אומר 
ישראל גלון, מנהל תחום הנדסת הצומח גננות ונוף במשרד החקלאות ד "הגינון 
הציבורי", הוסיף, "עתיד לגדול ב-10-5 אלפים דונם של גינון חדש לשנה ובגינון 
הפרטי המצב דומה" * חזי מולא: "הגינון הציבורי והפרטי כאחד, יחזרו למה שאני 

זוכר מימי ילדותי - הרבה יותר חורשות", עמ' 4'

ד ירושלים של ירוק - הגינון 
בבירת ישראל, עמ' 18

ד לשמור על עצים ותיקים - 
זאת החכמה! עמ' 30

ד המאבק על השימוש ב"מים 
האפורים", עמ' 35

פינה קסומה בגן נחמיה-עוז, בית הכרם, ירושלים

המגזין המוביל בישראל לאנשי המקצוע בענף הגינון

 08-6273838
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ניו מיקס  
מנכ"ל: שייקה פורת

מנהל השיווק: רוני שבירו  

תחומי העיסוק: מזון לבעלי חיים 

כתובת: משואות יצחק, ד.נ שדה גת

טל': 08-8580365 

פקס: 08-8616211

sivan@massuot.co.il :דוא"ל

www.newmix.co.il :אתר

נען דן ג’יין  
מנכ"ל: אבנר חרמוני  

מנהל שיווק ישראל: אודי אהרונסון

תחומי העיסוק: מערכות השקיה                    

כתובת: קיבוץ נען 76829 

טל': 08-9442120 

פקס: 08-9442118

 mkt@naandanjain.com :דוא"ל

www.naandanjain.com :אתר

ס
סאן סיטי מערכות אנרגיה בע"מ  

מנכ"ל: אביעד מור

מנהל השיווק: אפי זהבי    

תחומי העיסוק: חברת ייעוץ, תכנון וביצוע המתמחה בתחום האנרגיות המתחדשות              

כתובת: דרך התלתן, ת.ד 174, בני ציון 60910

טל': 09-7885555 

פקס: 09-7415599

info@sun-city.co.il :דוא"ל

 www.sun-city.co.il :אתר



63

התערוכה הבינלאומית השנתית הגדולה והמובילה בחקלאות

סוויהרט סיילס קומפני
מנכ"ל: רוג'ר סוויהרט

תחומי העיסוק: מרססי ערפל

7240 County Road AA, Quinter, KS 67752, USA :כתובת

    +1-785-769-4479)cell( ,+1-785-754-3513 :'טל

swiharts@ruraltel.net :דוא”ל

www.swihart-sales.com :אתר

סולאנרג'י בע"מ  
מנכ"ל: עמית לבנטר   

מנהל השיווק: גיא הלל     

תחומי העיסוק: ייבוא, תכנון והתקנה של מערכות פוטו-וולטאיות

כתובת: גן-השומרון 38825

טל': 077-450216  

פקס: 077-4502162

  roti@solenergy.co.il :דוא"ל

www.solenergy.co.il :אתר

סולאראדג' טכנולוגיות
מנכ"ל: גיא סלע

מנהל השיווק: ליאור הנדלסמן

תחומי העיסוק: מערכות ניהול והמרה של אנרגיה חשמלית ממערכות סולאריות

כתובת: החרש 6, נוה נאמן, הוד השרון 45240

טל': 09-9576620

פקס: 09-9576591

yael.e@solaredge.com :דוא"ל

www.solaredge.com :אתר
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סוס סנטר בע"מ 
מנכ"ל: יואב אליאב 

תחומי העיסוק: ציוד לסוסים והלבשה

כתובת: מושב אודים

טלפון: 054-4870055 

פקס: 09-8853780

yoaveliav@gmail.com :דוא"ל

www.soos.co.il :אתר

סטיל
כלים מוטוריים וחשמליים לגינון ולבניין. מוצרי החברה מקלים את העבודה 

ומסייעים במגוון תחומים, בהם אבטחת איכות ותחזוקה. 

 www.stihl.com :אתר

סטרט-נאגי מחול ובניו בע"מ 
מנכ"ל: מאהר מחול   

מנהל השיווק: מאהר מחול     

תחומי העיסוק: מושבים הידראוליים ופנאומטיים לרכב                

כתובת: ת.ד. 10506, מפרץ חיפה 26117 

טל': 04-8728505  

פקס: 04-8726403 

       makhoul@zahav.net.il :דוא"ל

 www.StartRelax.com :אתר

סיגמא יבואני חומרי ניקוי וציוד מקצועי בע"מ
מנכ"ל: יעקב מועלם 

תחומי העיסוק: שואבים, מכונות שטיפה, ניקוי פנלים סולאריים

כתובת: צבי הנחל 1, אזור התעשייה עמק חפר 38777

טל': 04-6228688 

פקס: 04-6228668 

 info@sigmaisl.com :דוא"ל

www.sigmaisl.com :אתר
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סנטרל קויר מילס )מפעלי סיבי הקוקוס המרכזיים(
מנכ"ל: סוני ג'וזף

תחומי העיסוק: שימוש בסיבי קוקוס לייצור מצעים מנותקים

Vazhicherry Rd., Alleppey - 688 001, Kerala, India :כתובת

טל’: 91-477-2242962+

פקס: 91-477-2242962+

centralcoir@yahoo.co.in  :דוא"ל

ספקטרום טכנולוג'יס
מנכ"ל: דיויד לאו

תחומי העיסוק: "למדוד זה לדעת" - ניטור סביבתי, דאטה לוגרים, ניטור חומרי הזנה, איכות קרקע 

ומים

East-Plainfield, Illinois 60585, USA :כתובת 

טל’: 1-815-436-4440+ 

www.specmeters.com :אתר

סקוונט קונסיומר פרודקטס
מנהלת השיווק: מארי ט. בול בויינס, מנהלת עסקים בינלאומיים

תחומי העיסוק: חיסכון במים, מוצרי שטיפה אקולוגיים למשטחים שונים

29000-2 Aurora Road, Solon, OH 44139, USA :כתובת

טל’: 1-440-519-8032+, פקס: 1-440-498-1038+ 

mbooyens@cequentgroup.com :דוא”ל

www.cequent-cpi.com :אתר

סרי קומאראן אינדוסטריס
מנכ"ל: ס.ק. גוותאמן

 4/1 Kumaran Buildings, Behind Nachimuthu Polythechnic, Udumalai Rd.,, כתובת

Pollachi - 3,Coimbatore, Tamil Nadu, India
טל’:  91-4259-236441+, 91-4259-236551+, 91-4259-236063+

פקס:  91-4259-237831+

skgowthaman@kumarancoirs.com  :דוא”ל
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סריבל טריידרס
מנכ"ל: ס. קרתיקיאן

 5/7 Q Keelapudur, Oruvandur, Mohanur - :כתובת

637 015 Namakkal, Tamil Nadu, India
טל’: 91-984-2555860+

reachnaval@yahoo.co.in :דוא"ל

ע
 ע.ר טכנולוגיות
 מנכ"ל: ערן ברגר

 מנהל השיווק: רוברט ברגר

תחומי העיסוק: צינון סביבתי - מאווררים עם יחידת ריסוק 

מים, פנסים לרכבי שטח ופנסי יד איכותיים, חירוט וחספוס 

 משטחי בטון ואספלט וניקוי משטחי בטון ואבנים משתלבות.

 כתובת: ת.ד 118, כפר חסידים 20400

 טל': 052-3345396, 052-3265113

 פקס: 04-9847367

berger.robert.fan@gmail.com  :דוא"ל 

www.ertech.com :אתר

עוז בת-גלים בע"מ  
מנכ"ל: שמואל דוידוביץ    

מנהל השיווק: אשר טובול      

תחומי העיסוק: מכונות שטיפה לרכב וציוד ניקיון מקצועי לכל 

תחום               

כתובת: יפו 196, חיפה 

טל': 04-8539752       

פקס: 04-8512057

 office@oz-b-g.com :דוא"ל

www.oz-b-g.com :אתר
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עזרום/מ. כהן מפעלי מתכת בע"מ     
מנכ"ל: משה כהן  

מנהל השיווק: משה כהן

תחומי העיסוק: חממות, בתי צמיחה ופרויקטים חקלאיים

כתובת: ת.ד. 990, אזור התעשייה עין צורים, ד.נ. שדה גת 79510 

טל': 08-6715992, פקס: 08-6716278

  azrom@azrom.com :דוא”ל

 www.azrom.com :אתר

עינב הובלות לחקלאות בע"מ 
 מנכ"ל: בני עמר  

מנהל השיווק: שי פרץ

תחומי העיסוק: חברה להובלה בקירור וגידול ירקות

כתובת: מעגלים 214, ד.נ. הנגב 85386 

טל': 08-9943086    

פקס: 08-9943070

enavbeni@zahav.net.il :דוא"ל

www.enavho.co.il :אתר
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העמותה לפירות אקזוטיים בישראל 
מנכ"ל: אבי אלמוגי 

מנהל השיווק: יניב סבאג 

תחומי העיסוק: קידום והעשרה של סל הפירות הישראלי

כתובת: הנוטרים 33, זכרון יעקב 30900 

טל': 052-4473196 

almogixx@gmail.com :דוא"ל

www.exoticfruit.co.il :אתר

 עמותת אדם טבע ודין 
 מנכ"ל: עו"ד עמית ברכה 

מנהלת מחלקת קשרי חברים: בתיה טולדנו  

תחומי העיסוק: עמותה הנוקטת באמצעים מקצועיים, משפטיים ומדעיים בשמירה על 

איכות הסביבה ובריאות הציבור בישראל    

 כתובת: רחוב יהודה הלוי 48, תל-אביב          

 טלפון: 03-5669939  

 פקס: 03-5669940

 batya@adamteva.org.il  :דוא"ל 

www.adamteva.org.il :אתר

ענבר אנרגיה סולרית
מנכ"ל: שי פורת

מנהלת השיווק: ענת שני

תחומי העיסוק: תכנון, התקנה ותחזוקה של מערכות אנרגיה סולרית

כתובת: שד' גן רווה 13, יבנה  81222

טל': 08-9334041

פקס: 08-9334193

info@inbar-solar.com :דוא"ל

www.inbar-solar.com :אתר
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עשת אילון תעשיות )2003( בע”מ  
מנכ"ל: מנשה תמיר

מנהל שיווק ישראל: רוני אבוטבול   

תחומי העיסוק: תכנון, ייצור והתקנה של מערכי מיון לפירות וירקות

כתובת: קיבוץ אילון, ד.נ. גליל מערבי 22845

טל': 04-9858777

פקס: 04-9807150

 eshet@eilon.org.il :דוא"ל

 www.eshet.co.il :אתר

פ
פ.א. סאן אלקטרה בע"מ   

מנכ"ל: פטר רוזנקרנץ  

מנהל השיווק: פבל סיטין

תחומי העיסוק: שיווק והתקנה של מערכות סולאריות                   

כתובת: יד חרוצים 10, ת.ד. 2396, כפר סבא 44641 

טל': 09-9660555  

פקס: 09-9660556

   info@sunelectra.co.il :דוא”ל

www.sunelectra.co.il :אתר

פיטברוז
מנכ"ל: דייב מילר

תחומי העיסוק: מכשירי מדידה למזג האוויר

31 E. 17th Street, St. Cloud, FL 34769, USA :כתובת

טל': 1-321-206-6214+ 

www.peetbros.com/shop :אתר
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פיטק בע"מ
מנכ"ל: שריג דוויק 

תחומי העיסוק: ציוד מדידה לחקלאות   

כתובת: קיבוץ יד מרדכי, ד.נ. חוף אשקלון 79145

טל': 08-6720736 , פקס: 08-6736819 

liraz@phytech.com :דוא"ל

www.phytech.com :אתר

 

פיקסליין - פתרונות אינטרנט ומדיה  
מנכ"ל: ערן ילוז

מנהל השיווק: אלעד רוסנסקי     

תחומי העיסוק: פיתוח אתרי אינטרנט ומערכות מידע מתוחכמות לארגונים ולחברות

כתובת: המלאכה 21, פארק אפק, ראש העין 

טל': 072-2737392     

פקס: 072-2705006

 info@pixeline.co.il :דוא"ל

www.pixeline.co.il :אתר

פל גרדן
מנכ"ל: מאזן סינוקרוט

מנהל השיווק: אדנום ג'אבר

כתובת: אל קוואג'ה - עמק הירדן, הרשות הפלסטינית

טל': 02-2955701, פקס: 02-2955702

adnom@sionkrot.com :דוא"ל



7273

התערוכה הבינלאומית השנתית הגדולה והמובילה בחקלאות

 Flower Optimal Connection - פלאואר אופטימל קונשקיין
מנכ"ל: שמוליק קדם

מנהל השיווק: דודי בונומו

תחומי העיסוק: ייבוא פרחים להולנד מכל רחבי העולם               

POB1143, 1430 BC Aalsmeer, Holland :כתובת

טל': 31-297-392200+, פקס: 31-297-390063+

Operation@optimal-connection.com :דוא"ל

פלורהולנד
מנכ"ל: טימור הוגס

מנהלת אזור המזרח התיכון: דורקה ון באלן

תחומי העיסוק: בורסת פרחים

POB 220 AE Naaldwijk 2670, Holland :כתובת

טל': 31-174-632153+, פקס: 31-174-633379+

doorkevanbalen@floraholland.nl :דוא"ל

www.floraholland.com :אתר

 פלסגד
 מנכ"ל: אמנון שלמן

מנהל המכירות: רוני שגיא

 תחומי העיסוק: היצרנית הגדולה בישראל למשטחי יצוא, אריזה, שינוע ואחסון לתעשייה חקלאות ומסחר

 כתובת: קיבוץ גדות, גליל עליון 2

 טל': 04-6939104 , פקס: 04-6935471

roni@plasgad.co.il :דוא"ל 

www.plasgad.com :אתר

פנמה - שגרירות
תחומי העיסוק: נציגות זרה בישראל

כתובת: ה' באייר 10/3, תל-אביב 

טל': 03-6960849, פקס: 03-6910045
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פסל אינסטרומנטס
מנכ"ל: גוטפריד פסל

תחומי העיסוק: מערכות בקרת שדה משדרות לאינטרנט, תחנות מזג אוויר, ניטור רטיבות קרקע

8160 Weiz, Austria :כתובת

טל’: 43-3172-55-21+, פקס: 43-3172-552-123+ 

office@metos.at :דוא”ל

 www.metos.at :אתר

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, האוניברסיטה העברית, רחובות 
ניהול: פרופ' אהרון פרידמן, דיקן

שיווק: דותן זיידל - דיקן משנה, רות תמיר - הסברה ויחסי ציבור

תחומי העיסוק: מוסד אקדמי. הכשרת דור העתיד בחקלאות; מחקרים בתחום החקלאות, 

הביוטכנולוגיה ואיכות הסביבה ובכל התחומים שבהם הפקולטה עוסקת

כתובת: ת.ד. 12, רחובות 76100

טל': 08-9489275, פקס: 08-9462181

rutht@savion.huji.ac.il :דוא"ל

www.agri.huji.ac.il :אתר
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פרגוואי - שגרירות
תחומי העיסוק: נציגות זרה בישראל

Via Firenze 45 A, Rome, Italy :כתובת

נציגה לשם כבוד: רות עמית-פוגל

כתובת )גב' רות עמית-פוגל(: צפניה 6, רמת גן

טל': 03-568900, פקס: 03-5689001

פרו - שגרירות
תחומי העיסוק: נציגות זרה בישראל

כתובת: רחוב מדינת היהודים 60, הרצליה פיתוח

טל': 09-9578835, פקס: 09-9568495

פרויקטים ויישומים - נטפים
מנכ"ל: רוני רוט               

מנהל שיווק: אלירון טובי  

תחומי העיסוק: מתן פתרונות מפתח בשוק החקלאי - ממקור המים ועד מקור הצמיחה. שאיבה, 

הגברת לחץ, טיפול במים, תשתיות, חממות, מערכות מים, השקיה, בקרה וניטור                

כתובת: דרך השלום 10, תל אביב 

טל': 08-6473218/9                        

פקס: 08-6420098

 isranet@netafim.com :דוא"ל

www.netafim.com :אתר

פרו-יש יצרני מברשות בע"מ
מנכ"ל: יצחק רמתי

מנהל השיווק: יוסי מלמד

תחומי העיסוק: יצרני מברשות לחקלאות ולתעשייה

כתובת: המלאכה 18, פארק אפק, ראש-העין 

טל': 03-9030657/8, פקס: 03-9030659

   ramati@ferrios.com:דוא"ל

www.ferrois.net :אתר
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פריים אקוויפמנט גרופ
מנהל השיווק: אלכסנדר ליבין, מנהל פרויקט בינלאומי

תחומי העיסוק: ציוד חדשני לתעשיית עיבוד העופות

2000 E. Fulton St. Columbus Ohio 43205, USA :כתובת

+1-614-633-9981 )cell( ,+1-614-643-0146 :’טל

פקס: 1-614-253-6966+

alibin@primeequipmentgroup.com :דוא”ל

www.primeequipmentgroup.com :אתר

פרמטרק
תחומי העיסוק: טרקטורים

Plot 11 Van Wyksvlei, POB 339, Muldersdrift 174, South Africa :כתובת

טל’: 27-11-662-2846+

פקס: 27-11-662-1931+

www.farmtracsa.co.za :אתר

צ
צ.ח.מ. אפיקים

מנכ"ל: רונן זקצר    

מנהלת השיווק: ריבי שרמן     

תחומי העיסוק: מערכות ניהול חליבה ממוחשבות

כתובת: קיבוץ אפיקים 15148

טל': 04-6754812   

פקס: 04-6751862

    market@afimilk.co.il :דוא"ל

www.afimilk.co.il :אתר
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צח אורני בע"מ 
מנכ"ל: צח אורני 

מנהל השיווק: סמי סרנגה

תחומי העיסוק: מאזני גשר למשאיות - השכרה, מכירה, ייצור ושירות. מבדקת שירות מס' 13 

ISO-9001- 2008/ מאושרת על ידי משרד המסחר והתעשייה

כתובת: ת.ד. 191, בצרה 

טל': 09-7488548

פקס: 09-7487610

  zah-orni@bezeqint.net:דוא”ל

 www.orni-scales.co.il :אתר

צ'ילה - שגרירות
תחומי העיסוק: נציגות זרה בישראל

כתובת: רחוב קופמן 4, קומה 8, תל-אביב

טל': 03-5102751

פקס: 03-5100102

ק
קולומביה - שגרירויות

תחומי העיסוק: נציגות זרה בישראל

כתובת: רחוב ארלוזורוב 111, בניין שקל, קומה 7, תל-אביב 

טל': 03-6953384

פקס: 03-6957847

 קולנוע חדש בע"מ
 מנכ"ל: עמוס הורוויץ

מנהלת השיווק: לימור אלפסי-זכריה

 תחומי העיסוק: יבואני נעליים
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 כתובת: ביאליק 5, תל אביב

 טל': 03-6213000

 פקס: 03-9723008

amos@newcinema.co.il :דוא"ל 

www.blundstone.co.il :אתר

 קונפיד בע"מ
 מנכ"ל: ארנון ליפשיץ

מנהל השיווק: איציק ליפשיץ

 תחומי העיסוק: ייצור מכונות להאכלת דגים

 כתובת: מושב עין הבשור, ד.נ הנגב 85405

 טל': 052-4477329

 פקס: 153-52-4477329

office@confeed.biz :דוא"ל 

www.confeed.biz :אתר

קונצפט לרוקחות בע"מ  
מנכ"ל: שמעון בן חורין

מנהל השיווק: ישי פרידמן     

תחומי העיסוק: ייצור ושיווק של חומרי חיטוי              

כתובת: עתיר ידע 21, כפר סבא 44920

טל': 09-7667890

פקס: 09-7667899

horacio@concept-rx.co.il :דוא"ל

www.concept-rx.co.il :אתר

6-5 ביולי, גני התערוכה, תל-אביב

חקלאות ירוקה יותר - רווחית יותר!

CleanTech אנרגיה חלופיתמים
תחבורה ירוקהמיחזור בנייה ירוקה

תחבורה ירוקה

אנרגיה חלופיתמים
תחבורה ירוקהמיחזור בנייה ירוקה

תחבורה ירוקה

הוועידה והתערוכה הבינלאומית השנתית ה-15לטכנולוגיות מים, אנרגיה מתחדשת, בנייה ירוקה, מיחזור ואיכות הסביבה
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קוסטה ריקה - שגרירות
תחומי העיסוק: נציגות זרה בישראל

כתובת: אבא הלל סילבר 14, רמת גן

טל': 03-6135061, פקס: 03-6134779

קידמה ציוד לתובלה 1971 בע"מ
מנכ"ל: דן לוי      

מנהל השיווק: יורם מזוז  

תחומי העיסוק: ייבוא, שיווק ואחזקה של מלגזות, ציוד שינוע ומתקני עזר למלגזות, ציוד 

שינוע למחסנים ולמרכזים לוגיסטיים, מחסנים אוטומטיים, עגלות חשמליות וידניות, 

מלגזונים וציוד ליקוט, סלי הרמה, מצברים תעשייתיים ומטענים חשמליים 

כתובת: אליהו איתן 7, אזור התעשייה החדש, ראשון לציון   

טלפון: 03-9433333 , פקס: 03-9611078   

   yoramm@kidmah.co.il :דוא"ל

 www.kidmah.co.il :אתר

קינטיקו 
מנהל השיווק: ג'ים קורבה - מנהל מכירות בינלאומיות

תחומי העיסוק: ציוד לטיפול במים 

10845 Kinsman Rd., Newbury, Ohio 44065, USA  :כתובת

 +1-216-533-3205 )cell( ,+1-440-564-9111  :’טל

פקס:  9541 1-440-564+

jcorbett@kinetico.com  :דוא”ל

www.kinetico.com  :אתר

 DryGair -  קירור חשמלי מישה 2010 בע"מ
מנכ"ל: רונה אורליצקי  

תחומי העיסוק: מוצר טכנולוגי לפתרון אקלימי בחממה               

כתובת: רחוב היוצרים 1, א.ת. לוד צפון, לוד

טל': 08-9283191, 054-4292443, פקס: 08-9283171

  rona@drygair.com :דוא"ל

www.drygair.com :אתר
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קלין-ביז הורייזנס
מנכ"ל: בריאן ה. דייויס

תחומי העיסוק: שירותי ייעוץ בתחום הקלינטק, מתמחים בקשרים בין ישראל לשוק בארה"ב

628 Aqua Circle, Lino Lakes, Minnesota 55014, USA :כתובת

טל': 03-7208035

brian@cleanbizhorizons.com :דוא"ל

 www.cleanbizhorizons.com :אתר

קנט - קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ
 מנכ"ל: דוד גינזבורג 

מנהלת השיווק: תמר שקורי

תחומי העיסוק: קנט פועלת בתחום הביטוח כנגד נזקי טבע בחקלאות             

כתובת: דרך מנחם בגין 74, תל אביב 67215 

טל': 03-6270200, פקס: 03-6270706

izik@kanat.co.il :דוא"ל

www.kanat.co.il :אתר

קרן הנגב - תכנית "יוזמת החקלאות ישראל-אוהיו" 
מנכ"ל: סם הוניג

מנהלת השיווק: שרה הורוביץ, מנהלת התכנית

תחומי העיסוק: פיתוח קשרים כלכליים ומסחריים בתחום התעשייה החקלאית בין ישראל למדינת 

אוהיו

2121 South Green Rd., Suite 210, Cleveland, OH 44121, USA :כתובת

טל': 1-216-691-9997+, פקס: 1-216-691-9998+

sarah@negev.org :דוא"ל

www.negev.org :אתר

פרסום ב"גנים ירוקים" = 
להשפיע על המשפיעים

www.g-gardens.net :פורטל הגינון

המגזין המוביל בישראל לאנשי המקצוע בענף הגינון ב מאי-יוני 2010, גיליון מס' 100

הגינון בעשור החדש
"הגינון בישראל נמצא בקו עלייה, אם כי העקומה עדיין אינה חזקה דיה", אומר 
ישראל גלון, מנהל תחום הנדסת הצומח גננות ונוף במשרד החקלאות ד "הגינון 
הציבורי", הוסיף, "עתיד לגדול ב-10-5 אלפים דונם של גינון חדש לשנה ובגינון 
הפרטי המצב דומה" * חזי מולא: "הגינון הציבורי והפרטי כאחד, יחזרו למה שאני 

זוכר מימי ילדותי - הרבה יותר חורשות", עמ' 4'

ד ירושלים של ירוק - הגינון 
בבירת ישראל, עמ' 18

ד לשמור על עצים ותיקים - 
זאת החכמה! עמ' 30

ד המאבק על השימוש ב"מים 
האפורים", עמ' 35

ים
של

רו
, י

רם
הכ

ת 
בי

ז, 
עו

ה-
מי

נח
גן 

 ב
מה

סו
 ק

נה
פי

www.g-gardens.net :פורטל הגינון

המגזין המוביל בישראל לאנשי המקצוע בענף הגינון ב מאי-יוני 2010, גיליון מס' 100

הגינון בעשור החדש
"הגינון בישראל נמצא בקו עלייה, אם כי העקומה עדיין אינה חזקה דיה", אומר 
ישראל גלון, מנהל תחום הנדסת הצומח גננות ונוף במשרד החקלאות ד "הגינון 
הציבורי", הוסיף, "עתיד לגדול ב-10-5 אלפים דונם של גינון חדש לשנה ובגינון 
הפרטי המצב דומה" * חזי מולא: "הגינון הציבורי והפרטי כאחד, יחזרו למה שאני 

זוכר מימי ילדותי - הרבה יותר חורשות", עמ' 4'

ד ירושלים של ירוק - הגינון 
בבירת ישראל, עמ' 18

ד לשמור על עצים ותיקים - 
זאת החכמה! עמ' 30

ד המאבק על השימוש ב"מים 
האפורים", עמ' 35

פינה קסומה בגן נחמיה-עוז, בית הכרם, ירושלים

המגזין המוביל בישראל לאנשי המקצוע בענף הגינון

www.g-gardens.net
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קשר ימי בע"מ 
מנכ"ל: שרון שטיינברג 

מנהל השיווק: תומר קומרוב    

תחומי העיסוק: יבואנים בלעדיים של ימאהה טרקטורונים, רכבים תפעולים, אופנועי ים, סירות, 

מנועים, יבואנים בלעדיים של ARCTICAT טרקטורונים               

כתובת: שוקן 5, תל אביב 

טל': 03-6818814 

פקס: 03-6818758

shanip@kesher-yami.co.il :דוא"ל

www.kesher-yami.co.il :אתר

ר
RT-FRESH גידולי בוטיק 

מנכ"ל: אבישי טרבלסי  

מנהל השיווק: אבישי טרבלסי    

תחומי העיסוק: שיווק של גידולי בוטיק

כתובת: מושב תקומה ד.נ. הנגב 77

טל’: 08-9934237/052-8899444 

פקס: 08-9933388

 avishai@rt-fresh.com :דוא"ל

rt-fresh.com :אתר

ריסרקה ביוסיינס
מנהל השיווק: פיליפ קסידי

תחומי העיסוק: שירותי מעבדה לרישוי בינלאומי של מוצרי אגרוכימיה

7528 Auburn Rd., Concord, Ohio 44077, USA :כתובת

+1-440-479-5123 )cell( ,+1-440-357-3675 :’טל

פקס: 1-440-357-3654+

phil.cassidy@ricerca.com :דוא”ל

www.ricerca.com :אתר
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ריין-וויז
מנכ"ל: לוני ווייט

תחומי העיסוק: ציוד מטאורולוגי מקצועי

25 Federal Street Bar Harbor, ME 04609, USA :כתובת

טל':   1-207-288-5169+

 www.rainwise.com :אתר

ריין-מאס
מנכ"ל: רוד קנור

מנהל אזור יבוא: גיא קוזמן

תחומי העיסוק: סחר בינלאומי בפרחים

  ,Veiling Rhein-Maas GmbH & Co. KG Veilingstraße A2 :כתובת

47638 Straelen-Herongen, Germany
טל': 49-2839-593227+, פקס: 49-2839-593302+

guy.kosman@veilingrheinmaas.de :דוא”ל

www.veilingrheinmaas.com :אתר

 רני בר-נס
 מנכ"ל: רני בר-נס

מנהל המכירות: שי בר-נס

 תחומי העיסוק: גידול, מיון ושיווק פירות 

 כתובת: מושב ביצרון, 60946

 טל': 052-8665460, פקס: 02-6544620

ranibarness@012.net.il :דוא"ל 
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רעיונות ירוקים בע”מ 
מנכ"ל: איתמר דניאלי  

מנהל השיווק: אוסקר וול     

תחומי העיסוק: ייבוא ושיווק מוצרים ידידותיים לסביבה בלבד, מתוך אידיאולוגיה ואכפתיות 

חברתית. בין מוצרינו: שקיות מתכלות ביולוגית העומדות בתקן האירופי EN13432 של חברת 

BioBag International as )שאותה אנו מייצגים בארץ(, שקיות בד ויוטה וכן צלחות חד 
פעמיות מתכלות עשוית עלי דקל בלבד, ללא תוספים.

כתובת: ת.ד. 22170, תל אביב 61221

טל': 054-4674430, פקס: 077-427085   

info@greenideas.co.il :דוא”ל

www.greenideas.co.il :אתר

רשות הטבע והגנים 
מנכ"ל: אלי אמיתי

מנהלת ההסברה: מזי מגנאג'י מוסקוביץ    

תחומי העיסוק: שמירת הטבע, הנוף והמורשת

כתובת: עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 

טל': 02-5005444

 mazi.m@npa.org.il :דוא"ל

www.parks.org.il :אתר

6-5 ביולי, גני התערוכה, תל-אביב

חקלאות ירוקה יותר - רווחית יותר!

CleanTech אנרגיה חלופיתמים
תחבורה ירוקהמיחזור בנייה ירוקה

תחבורה ירוקה

אנרגיה חלופיתמים
תחבורה ירוקהמיחזור בנייה ירוקה

תחבורה ירוקה

הוועידה והתערוכה הבינלאומית השנתית ה-15לטכנולוגיות מים, אנרגיה מתחדשת, בנייה ירוקה, מיחזור ואיכות הסביבה
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ש
שה"מ - שרות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות ופיתוח הכפר 

מנהל שה"מ: חנן בזק      

רכזת הדרכה בכירה ומפיקת אירועים חקלאיים: ריקי מואב   

תחומי העיסוק: הדרכה לכל צורותיה לעוסקים בחקלאות, הכשרה מקצועית לחקלאים, ייצור ואיסוף 

של ידע ישים, ייעוץ ליחידות המשרד בתחומי המקצוע

כתובת: ת.ד. 28, בית דגן 50250

טל': 03-9485345   

פקס: 03-9485668

 yaelav@moag.gov.il    :דוא"ל

www.shaham.moag.gov.il  :אתר

ש. ונציה ובניו בע”מ
מנכ"ל: בוני פיה

מנהל השיווק: שלומי עצמון

תחומי העיסוק: יבואנים ומפיצים של כלי גינון ואריזה

כתובת: הגדוד העברי 2, ת.ד. 1040, תל-אביב 61009

טל': 03-5203400     

פקס: 03-6875635

contact@svenezia.co.il :דוא"ל

www.svenezia.co.il :אתר
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 ש.י.א אשקלון בע”מ
 מנכ"ל: יחזקאל עזריה

מנהל השיווק: אורן שני

 תחומי העיסוק: מיחזור, פחי אשפה טמוני קרקע, פינוי אשפה

 כתובת: ת.ד 6033, אשקלון

 טל': 054-9908100

 פקס: 08-6751996

eve@sieashklon.com :דוא"ל 

www.sieashkelon.com :אתר

שיכון ובינוי סולאריה בע"מ  
מנכ"ל: טלי נחושתן

מנהל השיווק: גל כהן 

תחומי העיסוק: שיכון ובינוי סולאריה הינה חברה בת של "שיכון ובינוי אנרגיה 

מתחדשת", זרוע האנרגיה המתחדשת של שיכון ובינוי מקבוצת אריסון. שיכון ובינוי 

סולאריה הוקמה כחלק מחזון הקבוצה לאפשר לכל בית ועסק בישראל ליהנות ולהרוויח 

מטכנולוגיות בתחום האנרגיה הסולארית, באופן שיסייע להפחית צריכת אנרגיה 

ממקורות מזהמים. 

שיכון ובינוי סולאריה מציעה ללקוח, תכנון, אינטגרציה, התקנה ותפעול של מערכות 

סולאריות פוטו-וולטאיות - מערכות המייצרות חשמל "ירוק” מאנרגיית אור השמש 

ומסייעות בהפחתת השימוש בחשמל פחמי שהפקתו מזהמת את הסביבה בגזי חממה.

עם שיכון ובינוי סולאריה, תוכל ליהנות מביטחון בטיב ההשקעה שלך, מאיכות 

המוצרים והשירות הניתנים לך ומשקט נפשי מלא. כל זאת הודות לידע הטכנולוגי הרב 

של החברה ולהון האנושי, המורכב ממהנדסי חשמל והנדסה אזרחית, קונסטרוקטורים 

פרסום ב"גנים ירוקים" = 
להשפיע על המשפיעים

www.g-gardens.net :פורטל הגינון

המגזין המוביל בישראל לאנשי המקצוע בענף הגינון ב מאי-יוני 2010, גיליון מס' 100

הגינון בעשור החדש
"הגינון בישראל נמצא בקו עלייה, אם כי העקומה עדיין אינה חזקה דיה", אומר 
ישראל גלון, מנהל תחום הנדסת הצומח גננות ונוף במשרד החקלאות ד "הגינון 
הציבורי", הוסיף, "עתיד לגדול ב-10-5 אלפים דונם של גינון חדש לשנה ובגינון 
הפרטי המצב דומה" * חזי מולא: "הגינון הציבורי והפרטי כאחד, יחזרו למה שאני 

זוכר מימי ילדותי - הרבה יותר חורשות", עמ' 4'

ד ירושלים של ירוק - הגינון 
בבירת ישראל, עמ' 18

ד לשמור על עצים ותיקים - 
זאת החכמה! עמ' 30

ד המאבק על השימוש ב"מים 
האפורים", עמ' 35
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www.g-gardens.net :פורטל הגינון

המגזין המוביל בישראל לאנשי המקצוע בענף הגינון ב מאי-יוני 2010, גיליון מס' 100

הגינון בעשור החדש
"הגינון בישראל נמצא בקו עלייה, אם כי העקומה עדיין אינה חזקה דיה", אומר 
ישראל גלון, מנהל תחום הנדסת הצומח גננות ונוף במשרד החקלאות ד "הגינון 
הציבורי", הוסיף, "עתיד לגדול ב-10-5 אלפים דונם של גינון חדש לשנה ובגינון 
הפרטי המצב דומה" * חזי מולא: "הגינון הציבורי והפרטי כאחד, יחזרו למה שאני 

זוכר מימי ילדותי - הרבה יותר חורשות", עמ' 4'

ד ירושלים של ירוק - הגינון 
בבירת ישראל, עמ' 18

ד לשמור על עצים ותיקים - 
זאת החכמה! עמ' 30

ד המאבק על השימוש ב"מים 
האפורים", עמ' 35

פינה קסומה בגן נחמיה-עוז, בית הכרם, ירושלים

המגזין המוביל בישראל לאנשי המקצוע בענף הגינון

www.g-gardens.net
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ומתקינים, כמו גם לניסיון העצום בתשתיות ולעוצמה הכלכלית של החברה האם, שיכון ובינוי 

מקבוצת אריסון, הפועלת בהצלחה מזה למעלה מ-80 שנה ומאפשרת לך לדעת שהאחריות ניתנת 

מבית טוב.

כתובת: שלם 3, רמת גן

טל': 03-6301027

פקס: 03-6301064

shalhevet_t@hch.co.il  :דוא"ל

www.solaria.co.il :אתר

ת
תומטק אר אנד די )ישראל( בע"מ

מנכ"ל: פאבי וידבסקי

תחומי העיסוק: טיפוח זני עגבניות

כתובת: אופנהיימר 5, פארק רבין, רחובות

טל': 08-9315976

פקס: 08-9315975

info@toma-tech.com :דוא"ל

www.toma-tech.com :אתר

6-5 ביולי, גני התערוכה, תל-אביב

חקלאות ירוקה יותר - רווחית יותר!

CleanTech אנרגיה חלופיתמים
תחבורה ירוקהמיחזור בנייה ירוקה

תחבורה ירוקה

אנרגיה חלופיתמים
תחבורה ירוקהמיחזור בנייה ירוקה

תחבורה ירוקה

הוועידה והתערוכה הבינלאומית השנתית ה-15לטכנולוגיות מים, אנרגיה מתחדשת, בנייה ירוקה, מיחזור ואיכות הסביבה
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תירוש )1998( הוצאה לאור בע"מ 
מנכ"ל: ויקטור ביטון                   

מנהל השיווק: כמי ביטון

תחומי העיסוק: דפוס, פרסום והוצאה לאור

כתובת: הגר"א 17, תל-אביב 66024

טל': 03-5662080 

פקס: 03-5662081    

           victor@tirosh-site.co.il :דוא"ל

www.tirosh-site.co.il  :אתר

תמה תעשיית פלסטיק 
מנכ"ל: דורי יבזורי 

מנהל השיווק: דני יערן    

תחומי העיסוק: אריזה חקלאית

כתובת: קיבוץ משמר העמק

טל': 04-9899644

פקס: 04-9899643

dani@tama.co.il :דוא"ל

www.tama.co.il :אתר

תמיג שיווק צמיגים 2007 בע"מ
מנכ"ל: אילן שומרוני  

סמנכ"ל: דוד תאני    
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תחומי העיסוק: ייבוא ושיווק בלעדיים של צמיגי פירלי, צמיגי 

חקלאות טרלבורג, קונטיננטל, מיטס וצמיגים תעשייתיים של 

סולידיל, מיטס ואאולוס               

כתובת: אצ"ל 24, א.ת. חדש, ראשון לציון

טל': 03-9425252 , פקס:  03-9510412

tamig@tamig.co.il :דוא"ל

תנובה
מנכ"ל: אריק שור

מנהל אגף חלב גולמי: יוסף אשכנזי )פפה(

תחומי העיסוק: חלב גולמי

כתובת: ת.ד. 7007, רמת השרון 47100

טל': 03-6904884, פקס: 03-6986497

malid@tnuva.co.il :דוא"ל

תפן פתרונות פלסטיק מתקדמים
מנכ"ל: ליאור מן  

מנהל השיווק: עדי ברדה

תחומי העיסוק: מחברים להשקיה, חקלאות ותעשייה ומשאבות 

מינון לחקלאות, תעשייה ושוק בעלי החיים               

כתובת: קיבוץ נחשולים    

טל': 04-6395988  

פקס: 04-6390813  

  info@tefenplastic.com :דוא"ל

www.tefenplastic.com :אתר

6-5 ביולי, גני התערוכה, תל-אביב

חקלאות ירוקה יותר - רווחית יותר!

CleanTech אנרגיה חלופיתמים
תחבורה ירוקהמיחזור בנייה ירוקה

תחבורה ירוקה

אנרגיה חלופיתמים
תחבורה ירוקהמיחזור בנייה ירוקה

תחבורה ירוקה

הוועידה והתערוכה הבינלאומית השנתית ה-15לטכנולוגיות מים, אנרגיה מתחדשת, בנייה ירוקה, מיחזור ואיכות הסביבה
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