קטלוג מציגים
א

א.ב זרעים מכירות ( )2006בע"מ
מנכ"ל :יובל בן שושן (מנהל מכירות)
מנהל שיווק :טלי עדרי
תחומי עיסוק :בשיווק ומכירת זרעים
בישראל
כתובת :הנגב  ,2ק.שדה התעופה לוד
טלפון03-9733661 :
פקס03-9733663 :
דוא”לtali.edri@monsanto.com :
אתרwww.seminis.co.il :
אגם נר  /גריפה
מנכ”ל :ניר גלעד
מנהל שיווק :נתן גלעד ,מנהל החטיבה
החקלאית
תחומי עיסוק :מכירת ושירות ציוד מיון
ואריזה של פירות וירקות משטוח אריזות
ירקות מוכניםמנועי דיזל תעשייתיים
וציוד מיוחד על פי הזמנה
כתובת :ויצמן  19גבעתיים
טלפון050-8485022 :
פקס03-6990160 :
דוא”לhagaradar@gmail.com :
אגרונט פורטל חקלאי
מנכ”ל :איילת אורון-פורטל נט
מנהל שיווק :איילת אורון-פורטל נט
תחומי עיסוק :פורטל אינטרנט מקצועי
המאגד בתוכו המון אינפורמציה ופרסום
מסחרי בתחום הירקות והפירות
כתובת :כפר סבא
טלפון0504009974 :
פקס072-2128787 :
דוא”לaoron@012.net.il :
אתרwww.agronet.co.il :
אגרולן
מנכ"ל :יהודה גליקמן
מנהל שיווק :נעם ויצמן
תחומי עיסוק :תחנות מטאורולוגיות
תחנות מדידה אוטומטיות לקרקע ,מים
צמח
פתרונות לחקלאות מדייקת
אוגרי נתונים
חיישני אקלים
חקלאות
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חיישני רטיבות קרקע
בקרי הפעלה והתראה בSMS
ערכות אבחון
מדידות פרי וצמח
הרחקת ציפורים
כתובת :מושב נוב רמת הגולן
טלפון046666999 :
פקס046763093 :
דוא"לagrolan@aqrolan.co.il :
אתרwww.agrolan.co.il :

אגריקווליטי
מנכ”ל :שפריר גודל
מנהל שיווק :אגריקווליטי
תחומי עיסוק :חברת יעוץ בתחום האגרו
ביזנס .עיקר הפעילות של החברה היא
בישראל ובהודו .החברה מתמחה בפיתוח
שווקים חקלאיים לתשומות ולתוצרת
חקלאית עבור לקוחותיה ומציעה הבנה
מעמיקה של המגזר החקלאי ורישות עסקי
בתחום
כתובת :ת.ד 4285 .עומר 84965000
טלפון08-6901690 :
פקס0722340740 :
דוא”לoffice@agriquality.net :
אתרwww.agriquality.net :
אדמה מכתשים
מנכ”ל :שלומי נחום
מנהל שיווק :דני צחור
תחומי עיסוק :מהמובילות בעולם בתחום
האגרוכימיה .יצרנית יבואנית ומשווקת של
מוצרים להגנת הצומח וזרעים לחקלאות.
כתובת :הגולן  1קרית שדה התעופה
טלפון03-6577577 :
פקס03-6032310 :
דוא”לdanny.zahor@adama.com :
אתרwww.adama.com/mcw :
אוריג’ן זרעים
מנכ”ל :דר .אייל ורדי
מנהל שיווק :מוטי שמואלי
תחומי עיסוק :אוריג’ין זרעים הינה חברת זרעים
חדשנית בנלאומית .החברה מתמחה בתחומי
המחקר והפיתוח של צמחי דלועיים ,ייצור
ועיבוד זרעים ומכירות ושיווק של זרעי ירקות.
החברה ממוקדת בפיתוח זני מכלוא חדשים.

כתובת :קבוץ גבעת ברנר
טלפון08-9357111 :
פקס08-9357444 :
דוא”לmoti.shmueli@origeneseeds. :
com
אתרwww.origeneseeds.com :
אורקל תעשיות ומיכון
מנכ”ל :אילן קלאורה
מנהל שיווק :אילן קלאורה
תחומי עיסוק :גנראטורים  ,יצור חופות
מושתקות ואקוסטיקה
כתובת :האשל  4פארק תעשיה דרומי
קיסריה
טלפון04-6277551 :
פקס04-6270896 :
דוא”לmoran@orkal.co.il :
אתרWWW.ORKAL.CO.IL :אייל
אוהדAWETA-
מנכ”ל :אייל אוהד
מנהל שיווק :אייל אוהד
תחומי עיסוק :סוכנות אווטה הולנד
תכנון בתי אריזה ומערכי מיון
כתובת :מושב כנף 1293000
טלפון050-4362400 :
פקס046737298 :
דוא”לeyalohad@gmail.com :
אתר/http://www.aweta.nl :
איתנים מומחים לזכויות רפואיות בע”מ
מנכ”ל :עו”ד דביר גואטה
מנהל שיווק :הגב’ שאדי תביב פור
תחומי עיסוק :החברה מתמחה במימוש
זכויות רפואיות ולמעשה מוודאת שתקבלו
את כל הכסף שמגיע לכם עקב בעיה רפואית,
שחיקה או תאונה בעבודה .צוות מקצועי
ורפואי מיומן מבטיח מקסימום תוצאות
במינימום זמן .השירות ניתן בכל הארץ.
כתובת :סניף מרכזי :שד’ ירושלים  ,18בנין ,K
משרד  ,519אשדוד
טלפון2653* :
פקס086229345 :
דוא”לdvir@e-rights.co.il :
אתרwww.e-rights.co.il :
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אמקו ים
מנכ”ל :אבי סייג
מנהל שיווק :דוד ברודה
תחומי עיסוק :מכירה והשכרת מכולות קירור.
מכירה והשכרת מכולות ומבנים יבילים.
שירותי תיקונים למכולות.
מוסך מורשה למלגזות.
תיקוני ארגזים למשאיות.
תיקוני יחידות קירור למשאיות.כתובת:
פארק נמלי ישראל ת.ד 4061 .אשדוד
77140
טלפון088562663 :
פקס08-8523022 :
דוא”לsales@emco.co.il :
אתרhttp://www.emco.co.il :
אקלרטק בע”מ
מנכ”ל :אבי שוורצר
מנהל שיווק :אבי שוורצר
תחומי עיסוק :חברת אקלר טק פיתחה
אפליקציה שחוזה רמת הבשלה ואיכות
של פירות
כתובת :משה לרר  19דירה  7נס ציונה
טלפון0545660850 :
פקס0545660850 :
דוא”לavi@aclartech.com :
אתרwww.aclartech.com :ארגון
חקלאות אורגנית
מנכ”ל :בני שמולביץ
מנהל שיווק :אלי אהרון
תחומי עיסוק :חקלאות אורגנית
כתובת :רח’ היסמין  1רמת אפעל
טלפון03-7361097/8 :
פקס03-7361103 :
דוא”לyafa@organic-israel.org.il :
אתרwww.organicis@netvision. :
net.il
אקסטרים  5בע"מ
מנכ"ל :יעקב דרויש
מנהל שיווק :ברוך בסה
תחומי עיסוק :החברה מפתחת ומייצרת
משקפי שמש משנת  1999ומהר מאד
התבלטה כמובילה בקטגוריות משקפי
הספורט המקצועיים
בזכות הטכנולוגיה המתקדמת המתאימה
לחקלאים ,ספורטאים ,מטווחים ,ירי וכו'.
זוכי מכרז משטרת ישראל.
כתובת :סוקולוב  ,81רמת השרון
חקלאות
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טלפון03-9466444 :
פקס03-5607591 :
דוא"לyogi@extreme5.com :
אתר/http://extreme5.com :
ארגון מגדלי ירקות
מנכ”ל :מאיר יפרח
מנהל שיווק :מאיר יפרח יוסי ארזי
תחומי עיסוק :יעוץ חקלאי
כתובת :לאונרדו דה וינצ’י  19תל אביב
טלפון03-6090050 :
פקס03-6090377 :
דוא”לirgun@yerakot.org.il :
אתרyerakot.org.il :ארגון עובדי
הפלחה
מנכ”ל :דיויד לוי
מנהל שיווק-- :
תחומי עיסוק :ארגון עובדי הפלחה מייצג
את החקלאים בכל הנושאים הקשורים
לגידולי השדה ,תוך יישום האינטרסים
של המגדלים והגנתם.
הארגון מייצג את המגדלים מול משרדי
הממשלה ,הקרן לנזקי טבע ,חברות
הזרעים ,מכון התקנים ,מועצת הכותנה,
מועצת הצמחים ,מפעלי ירקות לתעשייה
ועוד ,ומשמש גם כבורר בנושאים שונים,
בין החקלאים לבין גופים אחרים או בינם
לבין עצמם.
שתוף פעולה הדוק מתקיים עם שה”מ
בנושא ההדרכה ,בארגון סיורים ,כנסים
והשתלמויות למגדלים בענפי גידולי
השדה .הארגון שותף פעיל בהנהלות
הענפים בכל הקשור לקביעת תוכניות
המחקר ,הממומנות ברובן ע”י המגדלים,
בהכוונת המחקר לקידום פני הענף
לעתיד וליישומו בשטח.
בארגון שני מדורים :מדור גד”ש ומדור
מיכון.כתובת :ת.ד 305 .הרצליה ב'
4610302
טלפון09-9604080 :
פקס09-9604087 :
דוא”לfalcha@cotton.co.il :
אתרwww.falcha.co.il :
אשד סאושד
מנכ”ל :אלי ספיר
מנהל שיווק :ליאור יונה
תחומי עיסוק :מגוון אפשרויות ופתרונות

הדפסה בתהליך הייצור  ,הדפסה ישירה
על המוצר בהזרקה או ע”י הטבעה
 ,והדפסה דיגיטלית על מדבקות
אפשרות להדפסה צבעונית וכמובן
,שחור לבן
כתובת :משה שוולב 4
טלפון035627378 :
פקס035617276 :
דוא”לnadia@eshed.org.il :
אתרwww.eshed.org :

ב
ביופיד
מנכ”ל :נמרוד ישראלי
מנהל שיווק :נמרוד ישראלי
תחומי עיסוק :חב’ ביופיד מפתחת
ומייצרת מוצרי הדברה ,מוגני פטנט,
חלופיים לריסוס מזיקים .ייחודיות; משך
פיתוח קצר  18 -חודש ,משך הדברה
ארוך  300 -יום ,מעט יח’ לדונם  1 -עד .5
כעת ביופיד במהלך התרחבות לשווקי
ייצוא
כתובת :כפר טרומן ,ת.ד ,82 .מיקוד:
 ,73150ישראל
טלפון+972542523425 :
פקס+97239742000 :
דוא”לnisraely@biofeed.co.il :
אתרwww.biofeed.co.il :
ברוש רכבים תפעוליים
מנכ"ל :יוסי חג'ג'
מנהל שיווק :אושרי חג'ג'  ,דורון
אינטרטור
תחומי עיסוק :אנו חברת ברוש יבוא
ושיווק בע"מ מתמחים ביבוא מגוון רחב
של רכבים תפעוליים לכל מטרה !
החל מקלנועיות ,רכבי גולף ,ריקשות
חשמליות ,ואופנועי  3גלגלים.
כתובת :מושב מסלול 4
טלפון1-700-554-777 :
פקס08-9926565 :
דוא"לeig.bross@gmail.com :
אתרwww.eygbrosh.com :

ג

ג’נרל החברה המרכזית
מנכ”ל :ניסים גלם
מנהל שיווק :ניסים גלם
תחומי עיסוק :יבוא שיווק ושירות
למלגזות
כתובת :מושב שדה עוזיהו ,משק . 35
טלפון08-8650008 :
פקס08-8650009 :
דוא”לshivok.general@gmail.com :
אתרwww.g-e.co.il :
גרין פאואר סולושנס
מנכ"ל :עמית אפללו
מנהל שיווק :שרון רהב
תחומי עיסוק :פיתוח טכנולוגיות ומוצרי
התייעלות אנרגטית במערכות מיזוג
אוויר
מדידה ובקרה של מערכות אנרגיה
בית חכם
IOT
כתובת :פארק תעשיות חבל מודיעין
רחוב השקד 17
טלפון03-9791000 :
פקס03-9792000 :
דוא"לsharon@loginet.co.il :
אתרwww.gpmworld.com :

ד

דשן גת בע”מ
מנכ”ל :קותי סולימני
מנהל שיווק :חגי אבני
תחומי עיסוק :דשן גת מתמחה ביצור
ושיווק תמיסות דשן במגוון הרכבי ,NPK
מיקרואלמנטים ותוספי הזנה המותאמות
לצרכי הלקוח .דשן מוצק במגוון אריזות.
שרות אגרונומי ,שירותי יישום דשן
ומערכות בקרת דישון והשקיה.
כתובת :ת.ד 363 .קרית גת 8210301
טלפון08-6811050 :
פקס08-6811252 :
דוא”לinfo@deshengat.co.il :
אתרwww.deshengat.co.il :
דשנים וחומרים כימיים בע”מ
מנכ”ל :מר חנן דור

מנהל שיווק :מר עמיר אברמוביץ
תחומי עיסוק :החברה המובילה בישראל
בתחום הדישון והזנת הצמח .כחברה
המשקיעה משאבים אדירים במחקר,
ומספקת שירות ומענה ייחודי לכל
חקלאי לפי צרכיו ,מפתחת החברה את
הדשנים המתקדמים והיעילים ביותר
לכל גידול ,יישום ומטרה.
כתובת :דרך הדשנים  1קרית אתא
טלפון04-8468444 :
פקס04-8468200 :
דוא”לamir.avramovitz@icl-group.com :
אתרwww.iclhaifa.com :

ה

האיכר יבולים מהכפר בע”מ
מנכ”ל :איתן רוזנבלט
מנהל שיווק :איתן רוזנבלט
תחומי עיסוק :גידול ושיווק שרי יובל
ליקופן
גידול ושיווק ענבים
גידול ושיווק שרי תמר אדום
גידול ושיוו שרי כתום
גידול ושיווק פלפל אדום וצהוב
כתובת :מושב שקף 200
טלפון0542207760 :
פקס086814202 :
דוא”לeitanroz@orange.net.il :
אתרFACEBOOK :
הזרע סידס בע”מ
מנכ”ל :רמי דר
מנהל שיווק :יהודה אולשנסקי
תחומי עיסוק :הזרע נמנית על החברות
המובילות בעולם בטיפוח ,ייצור ושיווק
זרעי מכלוא של ירקות וגידולי שדה.
באמצעות מחקר ופיתוח מתקדמים,
מספקת החברה למגדלים וצרכנים
ברחבי העולם פתרונות ייחודיים
וחדשניים ופותחת בפניהם אפשרויות
חדשות של צמיחה ושגשוג .בהתאם
לדרישות הצרכנים“ ,הזרע” מפתחת
מוצרים בעלי טעם ומראה משופרים,
שהינם בריאים יותר ובעלי חיי מדף
ארוכים .עם זאת ,החברה קשובה לצרכי
המגדלים ועוסקת בפיתוח זנים הצורכים
פחות מים ,מניבים יבול רב יותר ,עמידים

בפני מחלות וידידותיים יותר לסביבה.
זרעי מכלוא אלה ביססו את מעמדה של
“הזרע” כמותג עולמי מוביל.
כתובת :כתובת :ברורים ,ד.נ שקמים,
7983700
טלפון08-8508815 :
פקס08-8608012 :
דוא”לnili.snir@hazera.com :
אתרwww.hazera.com :

ז

זרעים גדרה  -סינג’נטה
מנכ”ל :ליאור קושניר
מנהל שיווק :ליאור קושניר
תחומי עיסוק :זרעים גדרה מהווה חלק
מקבוצת סינג’נטה העולמית המספקת
ללקוחותיה זרעי ירקות איכותיים בעלי
גנטיקה מתקדמת ועמידות לפגעים לצד
שירות ותמיכה מקצועיים במטרה לספק
למגדלים את המענה לצרכיהם ולצרכי
השוק המשתנים.
כתובת :קיבוץ רבדים ,ד.נ שקמים מיקוד
7982000
טלפון6220 944 08 :
פקס6262 944 08 :
דוא”לinfo@ :
zeraimgederamarketing .com
אתרwww.zeraim.com :

ח

חצב סחר
מנכ”ל :חנוך נברי
מנהל שיווק :אבי נבון
תחומי עיסוק :חצב סחר ( )1993בע”מ
הוקמה בשנת  .1993חצב סחר הינה
חברת שיווק המפיצה ומוכרת צמיגים
חדשים לכל סוגי כלי הרכב וצמיגים
מחודשים למשאיות ואוטובוסים.
הצמיגים המחודשים מיוצרים ע”י ת.ג.ל
תעופה חברה אחות לחצב
כתובת :רחוב האשל  22פארק תעשיות
קיסריה
טלפון046265616 :
פקס046265623 :
דוא”לnaorfr@gmail.com :
אתרhttp;//www.hatzav.co.il :
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חריף חריף הבנרו
מנכ”ל :משק משפחתי
מנהל שיווק :משק משפחתי
תחומי עיסוק :משק משפחתי לגידול זני
פלפל חריף אקסטרים.
הבנרו בצבעים שונים ,קרולינה ריפר,נגה
ויפר ,בהוט ג’ולוקיה ,טרינידד סקורפיון
וערבה סקורפיון .כמו כן אנו מיצרים
תבלינים יבשים(אבקות)וקפואים(מחיות)
הכל בעבודה עצמית
כתובת :עין יהב ד.נ.ערבה 8682000
טלפון086581071 0546802673 :
פקס :אין
דוא”לofrazivav@gmail.com :
אתרhttp://xn--cebafb2cc4ad. :
/com

ט

טלבר  -פרוט לוגיסטיקה ברלין
מנכ”ל :אסא טלבר
מנהל שיווק :דבי גולן
תחומי עיסוק :נציגי תערוכת פרוט
לוגיסטיקה ברלין ותערוכת אסיה פרוט
לוגיסטיקה הונג-קונג
כתובת :הגבעה  41גבעת עדה
טלפון0775621900 :
פקס0775621903 :
דוא”לtalbar@talbar.co.il :
אתרhttp://www.fruitlogistica.de/en :

י

יעדים לשיווק ( )1972בע”מ
מנכ”ל :יואב הרמתי
מנהל שיווק :עינן פלך
תחומי עיסוק :יבוא ושיווק של מיכון
חקלאי ל תפוח אדמה ,גזר ובצל
יבוא שיווק ופיתוח של מכונות קטיף ל
תפוח עץ רימונים ,מנגו ,אבוקדו והדרים.
יבוא ושיווק מיכון לבתי אריזה.
מחלקת שירות וחלפים.כתובת :הפנינים
 9א.ת צפוני אשקלון
טלפון086751181 :
פקס086750734 :
דוא”לeinan@yaadim.co.il :
אתרWWW.YAADIM.CO.IL :
יריב תעשיות
מנכ”ל :אבישי יריב
מנהל שיווק :בר יריב
חקלאות
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תחומי עיסוק :יריב תעשיות מתמחה
בעבודות מסגרות לתעשיה וחקלאות
וכן עבודות בשילוב עץ.כמו כן אנו בונים
עגלות נגררות לשימושים חקלאיים .אנו
בונים מגוון רחב של פתרונות לחקלאות
ותעשייה וכן תכנון וייצור של מיכון
לחקלאים.
כתובת :קבוץ גהת
טלפון0532262663 :
פקס046449300 :
דוא”לyarivtaas@gmail.com :
אתרyarivtaas.com :
ישירות מהחקלאי בע”מ
מנכ”ל :מודי שטיגליץ
מנהל שיווק :סוניה שטיגליץ
תחומי עיסוק :גידול אננס ,פלפל,
עגבניות ,עגבניות שרי
כתובת :משק  113מושב פארן
טלפון08-9955580 :
פקס08-9955540 :
דוא”לmodi@farmersdirect.co.il :
אתרfarmersdirect.co.il :

ל

לקט ישראל
מנכ"ל :גידי כרוך
מנהל שיווק :ענת פרידמן קולס
תחומי עיסוק :ארגון לקט ישראל הוא
הארגון היחיד בארץ שכל עיסוקו הצלת
מזון ,למען הזקוקים לו .הארגון מציל
עשרות אלפי טון של תוצרת טרייה,
ארוחות מבושלות ומזון יבש ומצונן
ומעבירם למאות אלפי אנשים בכל רחבי
הארץ.
כתובת :הסדנא  ,11ת.ד ,2297 .רעננה
4365006
טלפון09-7441757 :
פקס09-7405785 :
דוא"לnoat@leket.org :
אתרwww.leket.org :
לשכת המסחר ישראל-אסיה
מנכ"ל :ד"ר דן רימון
מנהל שיווק :ד"ר דן רימון
תחומי עיסוק :פומג-טק בע"מ כחברה
ישראלית נוסדה ב 2006 -וכוללת
מומחים בענף הרימונים ומעניקה
ללקוחותיה פתרונות כוללים לבעיותיהם

המגוונות.
'פומג-טק' צברה ניסיון בי"ל עשיר
בארצות רבות בכל שלבי הפעילות
בחקלאות ובתעשייה
כתובת :כצנלסון 70א ,גבעתיים ,ישראל
טלפון8066 054-803 :
פקס0243 03-571 :
דוא"לdan@pomeg-tech.com :
אתרwww.pomeg-tech.com :

מ

מו”פ ערבה תיכונה וצפונית
מנכ”ל :בועז הורויץ
מנהל שיווק :רחלי גבעוני
תחומי עיסוק :תחנת ניסיונות בחקלאות
ובמדע
כתובת :תחנת יאיר ,בכניסה למושב
חצבה
טלפון077-5681603 :
פקס08-6581235 :
דוא”לmop-arava@arava.co.il :
אתרhttp://agri.arava.co.il :
מועצה אזורית ערבה תיכונה
מנכ”ל :ד”ר אייל בלום
מנהל שיווק :חמי ברקן
תחומי עיסוק :חקלאות ותיירות
כתובת :מרכז ספיר ערבה תיכונה
8682500
טלפון08-6592201/3 :
פקס08-6581487 :
דוא”לlishka@arava.co.il :
אתר/http://www.arava.co.il :
מועצה אזורית שדות נגב
מנכ”ל :ראש המועצה תמיר עידאן
מנהל שיווק :דוברת אירית כהן
תחומי עיסוק :ישנם  16ישובים מתוכם
 2קיבוצים 2 ,ישובים קהילתיים ו12-
מושבים .בתחילת הדרך עבדו מרבית
תושבי המועצה בחקלאות ובמסחר,
כיום לאחר תנופת הרחבה ישנם צעירים
העובדים במקצועות חופשיים לצד
חקלאות מתקדמת.
כתובת :מ.א שדות נגב
טלפון08-9938107 :
פקס08-9930807 :
דוא”לsdotnegev@sdotnegev.org.il :
אתרwww.sdotnegev.org.il :

החקלאות אחרי תיקון  27לחוק המים
פיצוי לנפגעים משינויי במחיר המים,
פיתוח מקורות מים והגדלת מצאי המים בישראל

כנס המים
ה2-
עיצוב:
קופירייטר :יאיר ויס

יום ג 27 ,ביוני2017 ,
 18:00 -16:30אולם A4
 - 16:30-16:45ברכות ודברי פתיחה.
מר תמיר עידאן ראש המועצה האזורית שדות הנגב.
שי חג׳ג׳ ראש המועצה האזורית מרחבים.
ד״ר יובל שטייניץ ,שר התשתיות הלאומיות האנרגיה
והמים
מר עמיר ריטוב -יו״ר מרכז המועצות האזוריות
 16:45-17:00מר אורי נעמתי
התפלת מים מליחים בנגב והקמת קו תמלחת.
 17:00-17:15מר יוסי ישי – מנכ"ל מושבי הנגב
העברת  20מיליוני קוב לחקלאות בעקבות פיתוח
המסילה הרביעית בצמוד לנתיבי איילון .והצורך למצוא
פתרונות לעודפי נגר עילי באגן נחל איילון.
 – 17:15-18:00תיקון  27לחוק המים
לאחר שנים שמחירי המים רק עלו  ,החודש ירדו מחירי
המים לחקלאות מ ₪ 2.5לקוב ל ₪ 1.98לקוב ונקבע
תעריף מים אחיד לחקלאות .המושב יעסוק בדרכים
לפיצוי החקלאים והאגודות המפיקות מים עצמאית
שנפגעו מתיקון  27לחוק המים .
בהשתתפות :ח״כ דודי אמסלם יו״ר ועדת הפנים
והסביבה ,מר מאיר צור יו״ר התאחדות חקלאי ישראל,
יועד אגודת מי חוף כרמל יו"ר מים לישראל התארגנות
חדשה ,אורי דורמן ,יועד לידר יו"ר מי חוף כרמל ויו"ר
״מים לישראל" (התארגנות חדשה) ,אורי דורמן  -יו״ר
החברה לפיתוח הגליל ומשקי הגליל העליון ,הילל
גרוסר מנכ״ל מי חרוד.

האירוע המרכזי של החקלאות בישראל
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מועצה אזורית מרחבים
מנכ"ל :שי חג'ג' ,ראש המועצה
מנהל שיווק- :
תחומי עיסוק :המועצה האזורית מרחבים
ממוקמת באזור הנגב הצפוני .בתחומה
מושבים חקלאיים .חינוך איכותי ומצוין.
ממשלת ישראל אישרה בנוב' 2015
הקמת  2יישובים נוספים בתחומה וצפוי
להיבנות בה בית החולים השיקומי
הראשון בדרום.
כתובת :ד .נ .הנגב .צומת גילת
טלפון089929420 :
פקס089929427 :
דוא"לkamargil@gmail.com :
אתרwww.merchavim.org.il :
מוצרי סייפ פק בע”מ
מנכ”ל :אורי חיים
מנהל שיווק :סיגלית ברנזון
תחומי עיסוק :מובילה בשוק POST
 HARVESTבישראל מזה  60שנה
מספקת פתרונות מתקדמים לטיפול
בתוצרת חקלאית
דונגים ,חומרים לניקוי וחיטוי,
קוטלי פטריות ,מונעי צירבון בתפוח
ואגס,דקושילד -למניעה של נזקי שמש
כתובת :מאיר אסטוריה  7חדרה מיקוד
3850705
טלפון073-2555666 :
פקס073-2555667 :
דוא”לestie.marom@uniphos.co.il :
אתרwww.decco-safepack.com :
מושבי הנגב
מנכ”ל :יוסי ישי
מנהל שיווק :דקל כהן
תחומי עיסוק :חברת מושבי הנגב נוסדה
בשנת  1958ע”י המועצות האיזוריות
מרחבים ,ושדות נגב ובעלי המניות הם 34
מושבים בנגב הצפוני.
החברה מחזיקה ,מעבדת ומשמרת כ –
 140אלף דונם ,עוסקת בגידול ירקות,
פירות ,כותנה ,חיטה ועוד
כתובת :זבוטינסקי  6אופקים
טלפון08-9961313 :
פקס08-9961318 :
דוא”לben@ngv.co.il :
אתרwww.ngv.co.il :
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מחסני השוק
מנכ”ל :משפחת נעמן ,משפחת כהן
מנהל שיווק:
תחומי עיסוק :רשת סופר מרקטים
כתובת :רח’ בית אשל  ,1באר שבע
טלפון08-6290400 :
פקס08-6290411 :
דוא”לetaynam@gmail.com :
אתרwww.m-shuk.com :
מרינה פטריות
מנכ”ל :רן דויד
מנהל שיווק :רוני סופר
תחומי עיסוק :גידול יבוא שיווק והפצה
של תוצרת חקלאית טריה ,פטריות,
נבטים ,ירקות עליים ,עשבי תיבול.
התמחות בניהול נקודות מסירה פתרונות
מוצריים בתחום החקלאות למטבח
המוסדי ולחנויות קמעונאיות
כתובת :מושב מעונה גליל מערבי
טלפון ,04-6666451 :פקס04-6666452 :
דוא”לroni@marina-galil.co.il :
אתרwww.marina-galil.co.il :
משק אביהר נפתלי מ חצבה בערבה
מנכ”ל :גיורא אביהר
מנהל שיווק :פרדי נפתלי
תחומי עיסוק :גידולי ירקות אורגניים
הבטחת איכות באפס חומרי הדברה
פלפל ,עגבניות אשכול ועגבניות שרי,
מלפפונים ,מלונים ,גידולי עלים ,
כתובת :אביהר משק  51מושב חצבה ד
הערבה 8681500
טלפון0523666521,0528991256 :
פקס086582154/2 :
דוא”לavihar@arava.co.il :
אתרWWW. HATZEVA :
משק צ'רי
מנכ"ל :שרון צ'רי
מנהל שיווק :שרון צ'רי
תחומי עיסוק :משק בוטיק המתמחה
בגידול ירקות אסיאתיים.בין הגידולים:
במיה הודית
תרד גוליבר
מורינגה
כורכום טרי
אפונת שלג
לוביה תאילנדית

ועוד
כתובת :משק  94באר מילכה
טלפון050-7353147 :
פקס050-7353147 :
דוא"לcherryfarm94@gmail.com :
אתרwww.facebook.com/search/ :
=top/?qמשק20%צ27%רי20-%20%
farm%20cherry

ס

סילאן נבו חצבה
מנכ”ל :נבו מוטי  -בעלים
מנהל שיווק :נבו מרים -בעלים
תחומי עיסוק :ייצור סילאן קלסיטבעי.
מכירת תמרים(מגהול).
כתובת 44 :חצבה 0086815
טלפון0523666245 0523666427 :
פקס086581427 :
דוא”לnevo@arava.co.il :
אתר :סילאן נבו חצבהעמית סולאר
מנכ”ל :יגאל ראובני
מנהל שיווק :גולדשטיין עמית
תחומי עיסוק :חברה לניהול וביצוע
פרויקטים מתחום התשתיות ,החשמל,
הסולארי ,הרוח והתקשורת.
הקמת מערכות מונה נטו ,מסחריות
גדולות ,וביתיות.
כתובת :מושב בצת ,ת.ד 87
טלפון04-9875966 :
פקס04-9875955 :
דוא”לkarina@amitcom.co.il :
אתרhttp://www.amitsunsolar.co.il :

פ

פטריות פארן בע”מ
מנכ”ל :אורי יעקבי
מנהל שיווק :אורי יעקבי
תחומי עיסוק :גידול פטריות אקזוטיות
למאכל.
גידול באופן עצמאי של הפטריות מרמת
הנבג ועד לקבלת הפטרייה עצמה.
הגידול הינו אורגני .הפטריות הגדלות הן
פטריות יער (צדף) ,שיטאקה ,מלך היער
(אירינג’י) ופום פום (רעמת האריה).
כתובת :מושב פארן
טלפון052-5450975 :
פקס08-6581519 :
דוא”לfaranmush@arava.co.il :
אתר :פטריות פארן ב

כנס התמר
במבט עולמי 2 -
עיצוב:

ב־2018

האירוע הגדול בישראל לשיווק תוצרת חקלאית

יוני  ,2018בגני התערוכה ת”א
לפרטים והרשמה :קבוצת משוב .טל’ info@mashov.net f ,08-6273838
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פייסבוקפיקאפ'
מנכ”ל :יורם גומרשטט
מנהל שיווק :אורי גנות
תחומי עיסוק :חקלאות מדייקת,מערכת
שליטה ובקרה לחקלאי.
מדידה וניטור של תפוקות העובדים ,איכות
התוצרת.
כלי ניהולי הכרחי לכל משק .מתאים ל:
ירקות,הדרים,נשירים,מטעים ,תבלינים.
כתובת :רח׳ הצפצפה ֿ ,2ת.ד 1131 .רמת ישי
3009500
טלפון04-9839000 :
פקס04-9839001 :
דוא”לpickapp@pickapp.farm :
אתרwww.pickapp.farm :פנחס היישריק
בע”מ
מנכ”ל :ארי היישריק
מנהל שיווק :דן היישריק
תחומי עיסוק :תכנון ,ייצור ,התקנה ושירות
לשערים חשמליים :קונזוליים ,נגררים ,כנף
ומחסומי זרוע.
שיווק מנועים ורכיבים להתקנת שערים של
חברת  Comunelloהאיטלקית.
יצור סבכות
מחסן גדול לברזל מקצועי ,צינורות
ופרופילים כתובת :רחוב רחבעם זאבי  1א.ת.
ברקן 4482000
טלפון09-8802222 :
פקס073-2163824 :
דוא”לshlomo@hisherik.co.il :
אתרwww.hisherik.co.il :

צ

צ’פניק דוד ובניו בע”מ
מנכ”ל :בני צ’פניק ,אבי צ’פניק
מנהל שיווק :נועם צ’פניק
תחומי עיסוק :חברת דוד צ’פניק ובניו
משווקת מגוון רחב של טרקטורים ,מלגזות,
מנופים וציוד לעבודות עפר מהמובילים
בעולם .החברה מעמידה לרשות לקוחותיה
צי של עשרות ניידות שירות בפריסה
ארצית וזמינות מיידית.
כתובת :רחוב יצחק בן צבי  10ראשון לציון
טלפון ,039533200 :פקס039622310 :
דוא”לnoam@czapnik.co.il :
אתרwww.czapnik.co.il :
פוראקטיב בע"מ

70

חקלאות

מנכ"ל :רוני ענר
מנהל שיווק :אור ענר
תחומי עיסוק :משקפי מגן/בטיחות
משקפי שמש
משקפי ספורט
משקפי ראייה
פתרונות אופטיים יחודיים
קסדות רכיבה
כתובת :השלום  8כפר נטר 40593
טלפון09-8997929 :
פקס09-8997179 :
דוא"לroni@rudyproject.co.il :
אתרwww.rudyproject.co.il :

ק
קנט  -קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע”מ
מנכ”ל :דוד גינזבורג
מנהל שיווק :תמר שקורי
תחומי עיסוק :ביטוח חקלאי
כתובת :מנחם בגין  ,74תל אביב ,6721516
ת.ד51231 .
טלפון03-6270200 :
פקס03-6270206 :
דוא”לizik@kanat.co.il :
אתר/http://www.kanat.co.il :

ר
רמי לוי שיווק השיקמה
מנכ”ל :רמי לוי
מנהל שיווק :יפית אטיאס
תחומי עיסוק :מנכ”ל ובעלים ,רשת חנויות
רמי לוי שיווק השקמה בע”מ
כתובת :רח’ האומן  ,15תלפיות .ירושלים
טלפון02-6331200 :
פקס02-6793978 :
דוא”לlishka@rami-levy.co.il :
אתרwww.rami-levy.com :

ש

שערי חורי תעשיות בע”מ
מנכ”ל :מאיר חורי
מנהל שיווק :נתנאל אבינועם
תחומי עיסוק * :חברתנו נציגה בלעדית של
חברת  HORMANNהגרמנית ,בין המובילות
בעולם בתחומה.

* חברתנו עוסקת בייצור ,יבוא והתקנת
דלתות מהירות ונגללות לתעשייה,
דלתות מתרוממות לחדרי קירור ,משווה
גובה ומחסומי זרוע .כתובת :אברהם
רוזנמן  624נתיבות
טלפון08-9944666 :
פקס08-9942745 :
דוא”לmeirhuri@hurigates.com :
אתרwww.hurigates.co.ilֿ :

ת

תירוש ( )1998הוצאה לאור בע”מ
מנכ”ל :ויקטור ביטון
מנהל שיווק :כמי ביטון
תחומי עיסוק :הוצאה לאור של כתבי עת
ומגזינים מקצועיים בתחומים רבים .כולל
העיתונים של ארגון מגדלי ירקות "מבזק
ירקות” ושל ארגון מגדלי פירות “עלון
הנוטע".
הפקה של יומני שנה והגדות לפסח
ברשותנו דפוס דיגיטלי משוכלל
כתובת :רח’ הגר”א  17תל אביב 6602435
טלפון03-5662080 :
פקס03-5662081 :
דוא”לangelina.tirosh@gmail.com :
אתרwww.tirosh-site.co.il :

