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ח״כ אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר
ה ַזֹּרְע ִים ּבְדִמְע ָה ּבְר ִנּ

ָה יִקְצֹר ּו (תהילים קכ״ו)

החקלאות היא ערך עליון ובלתי נפרד מהיהדות והתיישבות .במדינת ישראל עבודת האדמה היא לא רק אמצעי ייצור ,אלא ערך של ממש.
החקלאות היא דרך חיים ,מימוש היהדות והגשמת המפעל הציוני .משחר האנושות התקיימו בני האדם מיגיע כפיהם ומייצרת מזון וחומרי
גלם שמקורם מהקרקע .במהלך השנים התפתחה החקלאות וביססה את מעמדה כמקור פרנסה שמשלב ערכים וחיבור לקרקע.
כילד וכנער שגדל בקיבוץ חקלאי ,נחשפתי לעמל הרב המשוקע באדמה ,ומנגד לפלא המתרחש בכל פעם שיבול מרים ראשו מעל פני
האדמה .התחייה הלאומית של היהודים בארצם התבססה על עבודה חקלאית וגאולת האדמה .משחר הציונות נוסף למרכיב הבסיסי
של החקלאות מארג ערכים שמחבר בין האדם לאדמה ובין העם לארצו.
החקלאות והחקלאים הם שילוב של אומץ והתמדה לחידוש ,פיתוח ושמירה על ענף החקלאות בישראל .החקלאות הייתה ועודנה משימה
לאומית .ההתפתחות המודרנית גרמה לדור הצעיר לפנות לאפיקי תעסוקה אחרים ,ואתגרים חדשים ניצבים בפני ענף החקלאות כולו.
לכן הצבתי לי למטרה להחזיר עטרה ליושנה ולהשיב גם את הדור הצעיר לעבודת האדמה.
מדינת ישראל ניצבת בחזית המחקר והפיתוח הטכנולוגי החקלאי וזאת הודות לעמלכם המבורך ובאמצעות פיתוחים חדשים ומחקרים
פורצי דרך אשר מפיצים אור לגוים ברחבי העולם.
חקלאים יקרים  ,אני מביע הוקרה על פועלכם למען ענף החקלאות ,ומברך אתכם שתמשיכו בעשייתכם הברוכה למען פיתוח החקלאות
הישראלית ,על עשייתכם היוצאת מן הכלל בפיתוח ובגילוים המיוחדים למען ענף החקלאות ולכם מצטייני הענף ,חקלאים ,מדענים
וחוקרים נתונה הערכה ותודה מיוחדת.
נמצאתם ראויים להערכה בידי אנשי מועצת הצמחים בזכות העמל הרב אותו אתם מביאים עמכם לעבודתכם בשטח ,בפיתוח ובמעבדות
המחקר.

חזקו ואמצו.

צבי אלון
מנכ״ל מועצת הצמחים

יוזמה ,חשיבה ונחישות – הם המסד למצוינות!
האיכותיים  ,הטובים והנחושים ...הם הם שמובילים את חקלאות ישראל!
האנרגיות בחקלאות הן בלתי נדלות ,ומנוע היזמות והחריצות ממשיך להניע את החקלאות שלנו להישגים מקצועיים
ולהתמודדות עם משימות לא קלות.
הביצועים המרשימים של חקלאינו ידועים לכל ,אך דרושה לנו לצד זאת ,מדיניות ממשלתית עם צעדים נחושים לשמירת
רווחיות המשקים ועידוד דור המשך בחקלאות.
דווקא כשבכל העולם מרעיפים תקציבים רבים וסיוע ענק לחקלאים – בישראל תקציב קידום החקלאות הוא דל ביותר

בעת שאנו מתמודדים עם יצור עולמי מסובסד ולא עם שוק חופשי !
יקירנו המצטיינים ,הישגיכם מרשימים!
אנו שואבים עידוד רב גם מההערכה ומהגיבוי שהסקטור החקלאי זוכה לו בציבור הישראלי ,בזכות פועלכם.
אנו כאן שוב היום ,להודות ולהתברך בעמיתינו שהולכים לפני המחנה – החקלאים ,החוקרים והמדריכים.
זהו השילוב המנצח להישגינו  -שת״פ ארוך השנים בין כל העוסקים במלאכה.
החדשנות ,והמסירות ,הסקרנות והאמונה בחזון עבודת האדמה –הביאוכם להוביל את חקלאות ישראל .
מי ייתן ותזכו יחד עם בני ביתכם להמשיך בדרך זו .

דרך שמהווה דוגמא לעולם כולו ומקור גאווה לכולנו.
שאו ברכה!

מאיר יפרח
יו״ר הוועדה לבחירת חקלאים מצטיינים
ויו״ר ענף ירקות במועצת הצמחים
הפירמידה ההפוכה
אם נדמיין פירמידה הפוכה ,הרי בקצה הצר שלה ,שנוגע ממש באדמה ,אפילו מעט שוקע ,ניצבת שארית הפליטה של חקלאי
ישראל .כן ,כן ,בקצה הדחוס ,שעליו הולכת ומתרחבת פירמידה גדולה ומרווחת ,שם בקצה הנמוך עומדים חקלאי ישראל ,שנושאים
על גבם את כל כובדה של הפירמידה שניזונה ומתקיימת מהם.
ומי ניצב עליהם בפירמידה ההולכת ומתרחבת ,בראש ובראשונה כל אלה שעושים על גבם רווחים גבוהים ,כמו רשתות השיווק,
משווקים ,יצואנים וסוחרים למיניהם ,יצרני תשומות ,סוחרי ידע חקלאי ,מקימי מפעלי מים והתפלה ועוד .ומעליהם ,בקומה רחבה
יותר ,ניצבים הפוליטיקאים הישראליים ,אלה המשווקים את גאוות החקלאות בכל חור נידח בעולם ,אך בו זמנית לא סופרים ומועכים
ברגליהם את החקלאים ,מטילים עליהם עוד ועוד מיסים ,היטלים ,גזירות ,מזלזלים בתפקידיהם החיוניים של שומרי ביטחון המזון,
אוחזי הגבולות ובעלי הריאות הירוקות בתוך שפע בטון ומלט.
בקומה העליונה של הפירמידה ,המרווחת ,הנשקפת למרחוק ,מהקומה שבקושי רואה את החנק בקצה הפירמידה למטה ,שם ניצב
הציבור הרחב ,זה שנהנה מהתוצרת הנפלאה ,אך מסתובב עם סיסמאות של ״פער התיווך״ ,״יוקר המחיה״ ,״שוק חופשי ופתוח״,
״עידוד היבוא״ ,ועוד ידו נטויה.
אז באירועים כאלה של חלוקת אותות לחקלאים מצטיינים מטעם מועצת הצמחים ,לשעה קלה הפירמידה מתהפכת ,וחקלאים
נפלאים זוכים לעמוד לזמן קצר בקצה הצר אך המכובד ,כי כל החקלאים ששורדים וממשיכים בגאווה ובאהבה את מלאכתם הם
מצטיינים ,יום יום ושעה שעה.
אני מברך את מועצת הצמחים ,מבנות הברית היחידות שנשארו לחקלאים ,על שממשיכה לקיים מפעל זה של חקלאים מצטיינים,
וכמובן מברך את המצטיינים ובני משפחותיהם ואת ההדרכה והמחקר שניצבים לצדם .למרות הכול עוד לא אבדה תקוותם של
החקלאות והחקלאים בישראל.

חיזקו ואימצו והמשיכו לבנות ולשמור על הארץ.

המצטיינים בענף הירקות
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עמרם ילוז
יבנאל
עמרם ילוז ,חקלאי מהמושבה יבנאל ,מגדל אבטיחים זה כ 50-שנה והינו
ממובילי ענף האבטיחים בישראל.
עמרם צבר ידע רב בענף בזכות שיתופי פעולה עם מערך ההדרכה של
שה״מ ומחקרים המתבצעים בחלקות הגידול שלו על-ידי חברות הזרעים
ואנשי המחקר של משרד החקלאות .את הידע הרב שצבר במהלך השנים
הוא חולק בשמחה גם עם חקלאים נוספים.
עמרם אינו שוקט על שמריו ופועל ללא לאות לקידום שיטות גידול חדשניות
ולפיתוח זנים חדשים .איכות התוצרת שהוא משווק מעידה על הקפדה
בלתי מתפשרת ועל שיטות גידול חדשניות ,תוך שמירה על סניטציה ועל
התייעלות מרבית בכל תהליכי הייצור.
עמרם רואה בחקלאות הישראלית ערך עליון שיש לקדם ,לפתח ולהתמיד
בו .הוא גם פעיל מאוד במאבקים שונים לטובת כלל החקלאים ,אם במסגרת
עצמאית ואם במסגרת תפקידו כחבר מזכירות בארגון מגדלי ירקות.

תרומתו של עמרם ילוז לגידול האבטיחים בישראל לא תסולא
בפז ,ובזכות זה נבחר לחקלאי מצטיין בענף הירקות לשנת
.2019
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אורנה איינשטיין
מגן
אורנה איינשטיין מנהלת זה שנים את גד״ש קיבוץ מגן בשטח של כ20,000-
דונם ,הכולל מגוון גידולים ליצוא ולשוק המקומי ,בהם תפוחי אדמה ,אגוזי
אדמה ,גזר ,צנונית וגידולי פלחה.
גד״ש מגן נחשב לאחד המובילים באזור ומצטיין באיכות התוצרת ,ברמות
היבול ובהקפדה על סטנדרט איכות גבוה לכל אורך שרשרת הייצור.
לנוכח מגוון המשימות העומד בפני גד״ש מגן ,אורנה משכילה לנהל את
ענף גידולי השדה ביעילות רבה ,תוך שמירה על רווחיות גבוהה בהתחשב
במגבלות ובאילוצי הייצור החקלאי .בד בבד חשוב לאורנה לשמור על רוח
הצוות ולגבש צוות מלוכד המגויס להשגת המטרה ,כל זאת בקיבוץ הנמצא
 4.7מגבול עזה ,תחת שגרה של מתח וחרדה מתמשכים ,כאשר גם בימים
קשים צריך לצאת לשטח ,כי יש עבודות שחייבים לבצע.
במסגרת האזורית ,ענף גידולי השדה במגן מעורב מקצועית בהטמעת שיטות
גידול חדשניות ,זני גידול חדשים ,מיכון מתקדם וביישום עדכני ומתמשך של
הידע הנצבר ,לשיפור היעילות וההישגים.
לאורנה קשר חזק לאדמה .לדבריה ,להיות חקלאי זה אורח חיים ,זה סוג של
יצירה ,שמספקת אתגר מרתק ובלתי פוסק לעשות ולהצליח.
אין זה נפוץ במקומותינו שאשה מנהלת ענף גידולי שדה ,הנחשב לענף
“גברי” באופיו ,ואורנה היא ההוכחה לכך שגם במקרה זה המין הנשי מנצח.

בזכות הישגיה בניהול צוות גד״ש מצטיין ,בהטמעת שיטות
חדשניות מקצועיות ובחתירה מתמדת לשיפור ולהתייעלות,
נבחרה אורנה איינשטיין לחקלאית מצטיינת בענף הירקות.
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ציון סויסה
כפר אביב
ציון סויסה הינו חקלאי המתגורר בכפר אביב ומפעיל עם בניו משק חקלאי
למופת ,במגוון גידולי ירקות ,כולל :בצל ,דלעת ,דלורית ,חצילים ,כרוב,
כרובית ,לפת ,סלק ,צנון ,שומר ועוד ,בכמויות המוערכות בכ 14,000-טונות
בשנה.
עובד בשיתוף פעולה עם הקיבוצים חצור ובארות יצחק ,תוך יישום
טכנולוגיות גידול וכלי אסיף חדשניים.
איכות התוצרת והקפדה על ניקיון משאריות חומרי הדברה הינם הסמל
המסחרי של ציון ,הפועל תחת חברת “מלוא הסל” שבבעלותו .משווק את
תוצרתו בעיקר לרשתות השיווק ,תוך הקפדה על הספקה סדירה ועמידה
בדרישות השוק.

ציון הינו מגדל מצטיין המשתף פעולה עם מערך ההדרכה
של שה״מ ועם ארגון מגדלי הירקות ומועצת הצמחים ותורם
מזמנו לטובת כלל החקלאים ,ועל כך נבחר ציון סוויסה לחקלאי
מצטיין בענף הירקות לשנת .2019
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מאיר ועומרי מסיקה
פריגן
מאיר מסיקה ממושב פריגן מתמחה זה שנים רבות בגידול בטטה לשוק
מקומי וליצוא .משווק תוצרת בהיקף של  8,000-10,000טונות בטטות
בשנה ,מתוכם כ 600-700-טונות ליצוא והשאר לשוק המקומי .מגדל
בעיקר באזור אשכול ומעסיק במשקו עשרות עובדים מהאזור .משמש
במשך שנים כיו״ר שולחן מגדלי הבטטה במועצת הצמחים.
מאיר הקים משק ירוק ,שמכיל בית אריזה מתקדם ,העומד בכל הסטנדרטים
המקובלים כיום .בבית האריזה ניתן דגש גדול על בטיחות בעבודה ,מניעת
מטרדים לשכנים ,ייעול העבודה ,איכות סביבה ומיחזור של מים ושל פסולת
הבטטות.
בשנים האחרונות נקלט במשק גם דור ההמשך ,בנו עומרי ובתו _____,
שעובדים ומפתחים את המשק יחד אתו.
מאיר מקפיד על שיטות גידול חדשניות ומבצע לא אחת ניסויי שדה בשטחיו.
משתף פעולה עם מגדלים נוספים ועם החוקרים במו”פ דרום ,שיחד הקימו
צוות אשר מגדיר את הבעיות בענף הבטטות באזור ומלווה את הניסויים לכל
אורכם עד שלב ניתוח התוצאות והפקת הלקחים.

בזכות הישגים המקצועיים ,חתירה לחדשנות ולהתייעלות
ושיתוף פעולה עם מגדלים נוספים בענף ועם המחקר וההדרכה,
נבחרו מאיר ,עומרי ו____ מסיקה לחקלאים מצטיינים בענף
הירקות לשנת .2019
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אילון ברנס
רגבים
אילון מנהל את מטעי הקיבוצים  2,600דונם אבוקדו של כפר גליקסון
ורגבים ,תוך הפעלת שיטות גידול מתקדמות ויעילות בכל תחומי הממשק
ותוך הקפדה על תרבות חקלאית ברמה גבוהה ,וכל זאת תוך שמירה על
רמת רווחיות גבוהה.
פעיל מאוד בתחומי המו״פ ומשתף פעולה עם מערכות המחקר וההדרכה
ברמה האזורית והארצית.
אילון מוביל יישום חדש בתחום גיזום ועיצוב העצים במטע ,תוך חתירה
לחיסכון בכוח-אדם.
רמות היבולים במטעים שמנהל אילון הן מהגבוהות בארץ .ולכן אחוזי הפרי
ליצוא גבוהים מעבר לממוצע הקיים ואחוזי הפחת נמוכים ,כל זה מביא
לרווחיות גבוה של הגידול.

אילון מגיע בשטחים שבניהולו להישגים גבוהים ,תוך חתירה
למצוינות ,להתייעלות ,לחיסכון ולהעלאת יבולים ,ועל כל אלה
נבחר אילון ברנס לחקלאי מצטיין בענף הפירות לשנת .2019
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רוני צוק
כפר ורבורג
רוני צוק עבר את גיל השמונים ועדיין פעיל במלוא עוזו בחקלאות ,תוך
התמחות בגידול פיטאיה וקובו.
על-פי חוות דעת של פרופ’ יוסי מזרחי ,המרבה לבקר בעולם ,אין מגדל
בעולם שישווה לרוני באיכותו המקצועית ובביצועים שלו .הוא ניחן במה
שמכנים “אצבעות ירוקות”.
רוני נמצא כל בוקר במטע ,מבקר את החלקות השונות ומבצע את שצריך
על מנת להפיק את המקסימום האפשרי .מבקרים במשקו הרבה מגדלים
וחוקרים מארצות שונות ,שמתפעלים מהרמה המקצועית ומהישגיו.
רוני משמש גם כיו״ר שולחן המגדלים של הפיטאיה במועצת הצמחים ,יוזם
סיורים ,מפגשים וימי עיון ,כדי שכל המגדלים ייהנו מהידע שנאסף בארץ ,הן
ממערכות המחקר והן מקרב המגדלים.
שוקד על ביצוע ברמה גבוהה של דישון ,השקיה ,הגנת הצומח ומשיג יבולים
מהגבוהים בעולם ,באיכות הגבוהה ביותר האפשרית.
רוני היה היוזם והדוחף להכנסת הגידול החדש ששמו “קובו” ,הצורך כמות
קטנה של מים ואינו פגיע למחלות או למזיקים .מי שניסה לגדל אותו
נטש בגלל הקשיים לשווק פרי חדש זה .רוני נרתם למשימה ויחד עם בני
משפחתו התייצבו בחנויות והציעו לאנשים לטעום ממנו .כדרכו לא התייאש
והצליח להכניס את הקובו לארץ ,פרי שניתן למצוא אותו בחלק מהחנויות
ומהשווקים ברחבי הארץ מחודש יולי ועד ינואר.

הישגיו של רוני צוק הם גבוהים גם ברמה הבינלאומית .גם ללא
עזרה ממסדית ,הוא חותר ללא הרף לחדשנות ולמקצוענות.
תרומתו רבה בהכנסת גידול חדש לארץ ובהעמקת הידע של
כלל המגדלים ,תוך שיתוף פעולה עם חוקרים בארץ ובעולם.
בזכות כל אלה והישגים רבים נוספים נבחר רוני צוק לחקלאי
מצטיין בענף הפירות לשנת .2019
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גלית רדל
כורזים
גלית רדל נולדה בעיר טבריה ,גרה כיום במושב כורזים ועובדת כטכנאית
בכירה במו״פ צפון זה למעלה משני עשורים .במשך תקופה זו הייתה גלית
שותפה בכירה במאות מחקרים שנעשו במו״פ והפכה להיות בת-סמכא בכל
הנוגע לזנים ולכנות כמו גם לעיצובים שונים בעצי פרי נשירים ,בגידול עצים
בחממה ובנושאים רבים אחרים.
גלית הינה “ראש גדול” ,והדבר ניכר בכל המחקרים בהם השתתפה .היא
אינה משאירה פינות לא סגורות ,מובילה תמיד בשקט ,בדייקנות ,במסירות
ובלי מילים מיותרות את המחקר .
לגלית תרומה מכרעת בבחינת זנים חדשים המגיעים ממקומות שונים
בעולם לאקלום בארץ .בזכות עינה הבוחנת נכנסו למסחר זני נשירים רבים
מאד ,ולמעשה כמעט כל זני הגלעינים שמגדלים כיום באופן מסחרי עברו
תחת עינה הבוחנת .זכותה גדולה לא רק בהכנסת זנים חדשים למסחר אלא
גם בפסילת זנים לא ראויים ,במטרה למנוע עוגמת נפש והפסדים לחקלאים.
תחום נוסף ראוי לציון במיוחד הוא מחקרי העיצוב הרבים שבהם לקחה חלק,
כולל עיצוב הציר בתפוח ,עיצובים שונים באפרסק ,בנקטרינה ,בשזיף ועוד.
גלית נחנה בנועם הליכות ,בתקשורת טובה עם חוקרים ,מדריכים וחקלאים,
והיא משרה אווירת עבודה מצוינת סביבה .במהלך השנים הפכה ל”כותל
מערבי” לחקלאי האזור בתחומים בהם היא עוסקת זה שנים.

בזכות השגיה המקצועיים הרבים והחשובים לאורך שנים
ותרומתה הרבה לחקלאות ולמחקר המטעים ,נבחרה גלית רדל
למצטיינת בענף הפירות לשנת .2019
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המצטיינים בענף ההדרים
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עירא לוין
מזכרת בתיה
עירא לוין הוא חקלאי שורשי ,נצר למייסדי המושבה מזכרת בתיה .המושבה
גדלה ומונה כיום כ 15,000-תושבים ,אך רק בודדים עדיין עוסקים בחקלאות.
עירא ממשיך את דרכו של אביו ,אורי לוין ז״ל ,בענף ההדרים ובענפי
חקלאות נוספים.
בתור חקלאי “מחובר לקרקע” ואוהב אדמה ,לקח על עצמו לעבד את
השטחים החקלאיים שלו ושל אחרים ,כדי להתפרנס ועל-מנת לשמור על
הריאה הירוקה שסביב המושבה .מטפל בכ 200-דונם הדרים ובעוד 500
דונם כרמי יין.
עירא מחדש את הרכב המטעים שלו מעת לעת בזנים חדשים ,שמבטיחים
המשכיות .כיום הפרדסים שלו מגוונים ב 8-זנים שונים ,שמבשילים לאורך
כל העונה.
עירא משתף פעולה עם אנשי ההדרכה והמחקר בתחומי הגידול ,כדי להיות
תמיד בחזית הטכנולוגיה וכדי לייצר בשטחי הגידול שלו את מירב כמות הפרי
באיכות הגבוהה ביותר.

בזכות ההתמדה ,השאיפה לחדש ולהתייעל ושיתוף הפעולה
המתמשך עם ההדרכה והמחקר ,נבחר עירא לוין לחקלאי
מצטיין בענף ההדרים לשנת .2019
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חנן שור ועידוא סתר
מטעי השקמה ו״פרינגב״
בשנת  ,2015לאחר מספר שנים של שיתוף פעולה פורה ,הוקמה “מטעי
השקמה” אגש״ח ,שותפות הכוללת שלושה קיבוצים :ארז ,אור הנר וברור
חיל .השותפות מעבדת כיום שטחים בהיקף של  2,200דונם ,הכוללם פרדס
בשטח של כ 1,300-דונם ואבוקדו בהיקף של כ 900-דונם.
בהמשך ,במסגרת אותה שותפות ,הוקמה גם חברת שיווק בשם “פרינגב”,
אשר שמה לה למטרה להשיא את התמורה למגדלים שאיתם עובדת,
באמצעות שיווק התוצרת עם דגש על יצוא.
פרדסי השותפות נטועים ברובם בקרקע בינונית/קלה ומושקים במי קולחין,
המסופקים על-ידי אגודת המים בבעלות קיבוצי השותפות .בשל הטיפול
המוקפד ושיטות הגיזום השונות ,הפרדסים מצטיינים ביבולים גבוהים מדי
שנה.
המטעים פזורים על גבול הרצועה בעוטף עזה ,חלק מהחלקות נטוע במרחק
קטן מאוד מעמדות חמאס בצפון הרצועה .במהלך העבודה השוטפת צוות
מטעי השקמה מתמודד עם אתגרים לא פשוטים ,ביניהם כיבוי שריפות,
נפילות בשטחים פתוחים והגבלות תכופות של צה״ל על הגבול.
עידוא וחנן ,מנהלי השותפות ,הם אנשי עבודה הקשורים לקרקע ,חרוצים,
מסורים ,מוכשרים ,המובילים צוות של שבעה אנשי מקצוע בני המקום ,כולל
אנשי פיקוח מזיקים ,פיקוח השקיה וקטיף.
חנן ועידוא מובילים גישה המחפשת ללא הרף יוזמות נוספות ,רעיונות
ופיתוחים חדשים ,והם פתוחים לשיתופי פעולה עם אנשי המחקר וההדרכה
ועם מגדלי האזור ומארחים בלבביות סיורי מגדלים בחלקותיהם.

בזכות המקצוענות ,השאיפה המתמדת לחידושים ,הקשר עם
אנשי המחקר וההדרכה והפתיחות לשתף פעולה עם חקלאי
האזור ,חנן שור ועידוא סתר משמשים דוגמא ומופת לחקלאי
האזור ולכלל חקלאי הענף ,ועל כך נבחרו לחקלאים מצטיינים
בענף ההדרים לשנת .2019
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עמירם בן דרור
שדמות דבורה
כאשר נכנס עמירם למעורבות בענף הזית ,הייתה דרישה לשתילים מהזן הסורי.
כפי שהיה נהוג בענף הנשירים ,בירר היכן ניתן למצוא חומר צמחי מוגדר ובדוק,
כדי לקחת ממנו חומר ריבוי .מכל רחבי הארץ הגיעו אליו שמועות וסיפורים
על עצים מצטיינים ,עד שהגיע למדריך הארצי דאז ,אברהם זינגר ,שלקח אותו
לבוסתן עתיק ליד מושב עמקה ,שם הצביע על מספר עצים עתיקים ובריאים,
שנבדקו וזוהתה בהם נכונות הזן ונמדדו בהם אחוזי שמן גבוהים בפרי.
הזן הסורי הוא קשה השרשה ,ובמשך מספר שנים עסק עמירם בפתרון הקושי,
בעזרת חוקרי מרכז וולקני והפקולטה לחקלאות .תהליך קליטת הזן סורי עמקה
נמשך כ 10-שנים ,וכיום זהו הקו התקני המבוקש והנפוץ ביותר בקרב נוטעי הזן
הסורי .בהמשך איתר ,בעזרת עודד בוכבינדר מכפר תבור ובעזרת מדריך הזיתים
הארצי ,משה טל ,שני קווים מצטיינים נוספים של הזן הסורי.
בנוסף ,עמירם מייצר פטריית מיקוריזה לשימוש בתהליך גידול השתילים.
המיקוריזה היא פטריית קרקע ,שבשיתוף פעולה עם מערכת השורשים מאפשרת
לשתיל קליטת הזנה מוגברת ומיטבית .השפעת המיקוריזה נמשכת גם במטע
ומתבטאת בכניסה מוקדמת לפוריות וביבולי שיא ,המעלים את הרווחיות.
בעשר השנים האחרונות פיתח עמירם שתיל המתאים לדרישה זו ,והוא
ממשיך גם כיום בפיתוח שיטות ,טכנולוגיות ואמצעים לייצור שתילים איכותיים
המותאמים לצורכי הנוטעים.
בזכות המקצוענות ,היצירתיות והחתירה להתייעלות ולחדשנות,
תוך שיתוף פעולה פורה ומתמיד עם אנשי המחקר וההדרכה ועם
הנוטעים ,נבחר עמירם בן דרור למצטיין בענף הזית לשנת .2019
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חאתם מולה
ירכא
חאתם מולה מגדל זיתים ותיק ,אשר מעבד את המטעים שלו שקיבל מאביו,
יחד עם כל בני המשפחה ,כולל הילדים והנכדים .חאתם הוא בעלים של בית
בד עתיק בלב הכפר ירכא.
במסירות רבה הוא מפיק שמן זית ישראלי איכותי ,ועדיין משמר מסורת
עתיקה של עצירת שמן בעזרת עקלים (שקים המיועדים לקליטה ולאחסון
של רסק הזיתים המוכנס למכבש) .יחד עם זאת מקפיד על ייצור עקלים
חדשים ,לשם שמירה על איכות השמן המעולה .ניתן לראות בבית הבד גם
את מפעל ייצור העקלים שאותם הוא מייצר בעצמו ,כדי לוודא הקפדה על
איכות שמן הזית.
חאתם איש יקר ומסור ,שמשקיע את מרצו וכוחו בהפעלת בית הבד ובכבישת
שמן זית ישראלי איכותי ,וכולם מאחלים לו עוד שנים טובות ובריאות של
עשייה ברוכה ויצירה פורייה.

בזכות ההתמדה בעיבוד מטעי הזית ושיתוף דור ההמשך,
בזכות ההקפדה על הפקת שמן זית איכותי ,תוך שימור מסורות
ישנות ,נבחר חאתם מולה לחקלאי מצטיין בענף הזית לשנת
.2019
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המצטיין במחקר
ד״ר אורי ירמיהו הוא חוקר פורץ דרך בתחום הזנת צמחים ,תוך שילוב מחקר
מדעי-תשתיתי עם מחקר יישומי.
מאז שנת  2013משמש ד״ר אורי ירמיהו כמנהל של מרכז המחקר גילת ,אותו
מיצב כמרכז בעל שם עולמי למחקרים בנושאים של חקלאות על סף המדבר.
לד״ר אורי ירמיהו הבנה מעמיקה וכוללנית בתחום הזנת הצמח ,והוא ניחן
ביכולת ייחודית לגשר בין תיאוריה למעשה ,ועל בסיס זה למצוא פתרונות
מקוריים וחדשניים .תרומתו חשובה בהתאמת ממשקי הזנה ובשימוש במים
מאיכויות שונות בחקלאות ,ובמהלך עבודתו הקים מערך מחקר אינטגרטיבי
בתחום זה במרכז המחקר בגילת.
ד״ר ירמיהו הגיע לפריצת דרך בהבנת יחסי הגומלין בין הזנת הצמח ,גורמי
עקה אביוטיים ורגישות למחלות ,ועשה שימוש מושכל בידע לבניית ממשקי
השקיה ודישון עבור גידולים רבים .הישגיו המחקריים המרשימים מיצבו אותו
כחוקר מוביל בתחומו בארץ ובעולם .בשנת  2017זכה בתואר חוקר השנה
במינהל המחקר החקלאי.
פרסם מאמרים רבים בעיתונות מדעית מובילה ,זכה במספר רב של מענקים
תחרותיים לאומיים ובינלאומיים .הדריך תלמידים רבים לתואר שני ושלישי,
ובמעבדתו מתארחים פוסט דוקטורנטים ומשתלמים זרים.
מרצה בפקולטה לחקלאות ברחובות ובמרכז מאן באוניברסיטת תל אביב .ארגן
והיה שותף לארגון כנסים בינלאומיים ,קורסים וסדנאות והוזמן להרצות ברחבי
העולם בכנסים מובילים כמרצה הבכיר .חבר באגודות מקצועיות רבות בארץ
ובעולם.
בשנת  2015הוביל ד״ר ירמיהו לפתיחת המרכז לדישון והשקיה,CFPN ,
במימונה של חברת כימיקלים לישראל ,והוא משמש מיום ההקמה כמנהל
המרכז וכמנהלו המדעי.

ד״ר אורי ירמיהו מוכר כיום כחוקר מוביל בעולם בתחום
התמחותו ,ממצאי מחקריו משמשים אבן דרך לחקלאים רבים
במגוון גידולים ,ובזכות הישגיו הרבים נבחר אורי ירמיהו לחוקר
המצטיין של שנת .2019
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ד״ר אורי ירמיהו
מנהל מרכז המחקר גילת

שוקי קנוניץ
שה״מ ,משרד החקלאות

המצטיין בהדרכה
שוקי קנוניץ הוא מדריך בתחום ההדרים בשה”מ זה  36שנים ,וב 4-השנים
האחרונות משמש כמנהל אגף הפירות בשה”מ.
שוקי מהווה סמכות מקצועית ברמה הארצית וגם ברמה הבינלאומית בתחום
זני ההדרים .שותף בכיר בפיתוחם של זני הדרים חדשים ודואג לשילובם
במשקי המגדלים.
עורך ניסויי שדה רבים בכל הקשור לממשק בגידול ההדרים ,תומך ועוזר
למדריכים ולחקלאים בכל מה שנדרש .נמצא בקשר הדוק עם כל גורמי
המחקר בתחום בארץ ובעולם.
חריצותו של שוקי בעבודתו ראויה לציון .הוא נרתם לכל משימה הקשורה
בתחום המטעים ועושה כל שניתן כדי שהידע העדכני ביותר יופץ לכל
מעוניין.
כמנהל אגף הפירות בשה”מ ,אחראי על צוות גדול של מדריכים ,תומך ועוזר
לכל מדריך בהכשרה ובפיתוח הידע המקצועי.

שוקי קנוניץ משמש דוגמה אישית יוצאת מהכלל הן למדריכים
הוותיקים והן למדריכים הצעירים .פעילותו בהדרכה מביאה
ברכה גדולה לחקלאים ולחקלאות בישראל ,ועל כך נבחר
שוקי קנוניץ למדריך המצטיין לשנת .2019
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חברי הוועדה לבחירת
חקלאים מצטיינים
מר צבי אלון  -מנכ״ל מועצת הצמחים
מר מאיר יפרח  -מזכיר ארגון מגדלי ירקות ויו״ר הוועדה
מר איציק כהן  -מזכיר ארגון מגדלי הפירות
מר חי בנימיני  -מ״מ מזכיר ארגון מגדלי הדרים
מר עזרא בכר  -מנהל אגף המינהל ,מועצת הצמחים
מר שמשון עומר  -מנהל אגף ירקות ,שה»מ ,משרד החקלאות
מר ג׳מאל מדלג  -יו״ר ענף הזית ,מועצת הצמחים
ד״ר עדי נעלי  -מנהל ענף הזית ,מועצת הצמחים
מר אברהם ארליך -מנהל ענף הירקות ,מועצת הצמחים
מר משה ברוקנטל  -מנהל ענף הפירות ,מועצת הצמחים
מר טל עמית  -מנהל ענף ההדרים ,מועצת הצמחים
גב׳ חגית שגב אילת  -רכזת הוועדה ,מועצת הצמחים
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