משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע
לשכת מנהל שה"מ

יוני 2017

פריסת הדרכה של ארצית
של מדריכי שרות ההדרכה והמקצוע )שה"מ( 2017-
הנהלת )שה"מ(
השם
חנן בזק
ד"ר שמוליק גרוס
יעל אביטל

התפקיד
מנהל שה"מ
סגן מנהל שה"מ
מנהלת לשכת מנהל שה"מ

מיקום
מטה משרד החקלאות -בית דגן
מטה משרד החקלאות -בית דגן
מטה משרד החקלאות -בית דגן

האגפים והתחומים המקצועיים בשרות ההדרכה והמקצוע

האגף

התחומים

ענפי שירות

הגנת הצומח ,שירות שדה ,מיכון וטכנולוגיה

אגרואקולוגיה וגידולי שדה

אגרואקולוגיה ,גידולי שדה

ירקות

ירקות שטח פתוח ,ירקות חסויים

בעלי חיים

בקר ,עופות ,צאן ,דגים ,דבורים

פירות

מטעים ,הדרים

פרחים והנדסת הצומח

פרחים ,הנדסת הצומח וגנים בוטניים
כלכלה

הערות:
 .1רשימת עובדי שה"מ בצרוף מספרי הטלפונים הניידים וכתובות הדואר אלקטרוני נמצאת באתר שה"מ

www.shaham.gov.il
 .2רשימת מדריכי ענפי השרות – הגנת הצומח ,שירות שדה ומיכון וטכנולוגיה של האגפים והתחומים
השונים מופיעה בטבלת אגף ענפי השירות
 .3השמות המסומנים ב * עובדים במסגרת מיקור חוץ מטעם משרד החקלאות

אגף ענפי שירות – הגנת הצומח ,שירות שדה ,מיכון וטכנולוגיה
השם
שלמה ישראל
שמעון ביטון
אשר איזנקוט
רוני אמיר

התפקיד
מנהל האגף
מנהל תחום הגנת הצומח
מנהל תחום שרות שדה
מנהל תחום מיכון וטכנולוגיה

מיקום
מטה משרד החקלאות
מטה משרד החקלאות
מטה משרד החקלאות
מטה משרד החקלאות

בית דגןבית דגןבית דגן-בית דגן

פריסת הדרכה של מדריכי אגף ענפי שירות במחוזות
תחום שירות שדה
המחוז

גליל-גולן

עמקים

מרכז

השפלה וההר

לכיש-נגב

הגידול
גד"ש פלחה

יוסי פורטל

אשר איזנקוט

אשר איזנקוט

אשר איזנקוט

ירקות תעשייה

אשר איזנקוט
יוסי פורטל
אשר איזנקוט
יורם אייזנשטדט
שהדי סרחאן

אשר איזנקוט

אשר איזנקוט

אשר איזנקוט

אשר איזנקוט
יורם אייזנשטדט
שהדי סרחאן

אשר איזנקוט
ד"ר מיה אורלנד

אשר איזנקוט
מולי זקס

זית ,רימון ,שקד
הדרים

אבוקדו

ענת לוינגרט
יוסי פורטל
מלי זקס

פרחים

מלי זקס

נשירים
כרם

שהדי סרחאן
שהדי סרחאן

מנגו

שהדי סרחאן

ירקות

תמרים
השקיה בקולחין

ד"ר מיה אורלנד

אשר איזנקוט
אברהם זילברמן*
אשר איזנקוט
אברהם זילברמן*
אשר איזנקוט
אברהם זילברמן*

מלי זקס
יורם אייזנשטדט
אריה יצחק
מלי זקס
יורם אייזנשטדט
אריה יצחק
שהדי סארחן

ענת לוינגרט
ד"ר מיה אורלנד
מלי זקס
יורם אייזנשטדט
יוסרה חליל
מלי זקס
יורם אייזנשטדט

מלי זקס

מלי זקס
עמרם חזן*

מלי זקס
רוברטו נתן

רוברטו נתן

רוברטו נתן

שהדי סרחאן
אריה יצחק
אריה יצחק
עודד פרידמן
ד"ר מיה אורלנד

מלי זקס
עמרם חזן*
רוברטו נתן
רוברטו נתן
עמרם חזן*
עודד פרידמן
עודד פרידמן

ד"ר מיה אורלנד

ד"ר מיה אורלנד

ד"ר מיה אורלנד
אברהם זילברמן*

תחום הגנת הצומח
גליל-גולן

עמקים

מרכז

השפלה וההר

נגב

מחוז
הדרים

ד"ר שמוליק גרוס

פרחים

יעקב גוטליב

ד"ר שמוליק
גרוס
יעקב גוטליב
תמר אלון

אופיר אטינגר

אופיר אטינגר

אופיר אטינגר

יעקב גוטליב
נטע מור

מטעים

ד"ר שאול בן-
יהודה
שחר ליברמן

ד"ר שאול בן-
יהודה

ד"ר שאול בן-
יהודה

יעקב גוטליב
נטע מור
לילך זיגר
ד"ר שאול בן-
יהודה
אופיר אטינגר
שמעון ביטון
לילך זיגר
שמעון ביטון
לילך זיגר
שמעון ביטון

יעקב גוטליב
סבטלנה דוברינין
לילך זיגר
ד"ר שאול בן-יהודה
סבטלנה דוברינין
אופיר אטינגר
שמעון ביטון
לילך זיגר
שמעון ביטון
לילך זיגר
שמעון ביטון
לילך זיגר

הגידול

תבלינים

שמעון ביטון

גידולי עלים

שמעון ביטון

נוי
גד"ש

שמעון ביטון
תמר אלון
רוחי רבינוביץ*
תמר אלון
תמר אלון
רוחי רבינוביץ*

גידולי תעשייה
ירקות
זית ,גפן
גננות ונוי
תמרים

ד"ר תרצה זהבי
שמעון ביטון
שמעון ביטון

שמעון ביטון
שמעון ביטון

נטע מור
ד"ר תרצה זהבי
שמעון ביטון
שמעון ביטון

נטע מור
לילך זיגר

סבטלנה דוברינין
לילך זיגר

שמעון ביטון
שמעון ביטון

שמעון ביטון
שמעון ביטון

תחום מיכון וטכנולוגיה
מחוז

גליל-גולן

עמקים

מרכז

השפלה וההר

לכיש-נגב

התמחות
בתי צמיחה מיון
ואריזה

רוני אמיר
מוטי גזית*

רוני אמיר
מוטי גזית*

יישום חומרי הדברה
מיכון למטע

שוקי יחזקאלי

שוקי יחזקאלי
הראל גרינבלט
הראל גרינבלט

מיכון לגד"ש
וחקלאות מדייקת
מיכון לטיפול בפסולת

רוני אמיר
איתי מרשיין
מוטי גזית*
איתי מרשיין
שוקי יחזקאלי

איתי מרשיין

רוני אמיר
מוטי גזית*

רוני אמיר
מוטי גזית*

שוקי יחזקאלי

שוקי יחזקאלי

אגף אגרואקולוגיה וגידולי שדה
השם
ענת לוינגרט  -אייצ'יצ'יי
ד"ר צפריר גרינהוט
עופר גורן
בת שבע בדוח
הילה לוסקי מלכה

התפקיד
מנהלת האגף
מנהל תחום אגרואקולוגיה
מנהל תחום גידולי שדה
רכזת הדרכה
מנהלת הלשכה

מיקום
מטה משרד החקלאות
מטה משרד החקלאות
מטה משרד החקלאות
מטה משרד החקלאות
מטה משרד החקלאות

בית דגןבית דגןבית דגןבית דגן-בית דגן

פריסת הדרכה של מדריכי אגף אגרואקולוגיה וגידולי שדה במחוזות
תחום גידולי שדה
מחוז גליל-גולן

עמקים

מרכז

השפלה וההר

לכיש-נגב

אור רם
דודי שמש )גם
בגליל
המערבי(
ינון שחם
יורם
שטיינברג*
יואל רובין*
דודי שמש )גם
בגליל
המערבי(
אור רם
יורם
שטיינברג*
יואל רובין*

יואב גולן
עופר גורן
ינון שחם

שמעון
פרגמניק )גם
בשומרון(
ינון שחם
עוזי נפתליהו*
יגאל פלש*

ינון שחם
עוזי נפתליהו*
עידן ריצ'קר*
אברהם זילברמן*

יואב גולן
עופר גורן

שמעון
פרגמניק )גם
בשומרון(
עוזי נפתליהו*
יגאל פלש*

עוזי נפתליהו*
עידן ריצ'קר*
אברהם זילברמן*

הגידול
תבואות חורף

ד"ר און
רבינוביץ
ינון שחם

גידולי שדה קיץ

ד"ר און
רבינוביץ'
שאול גרף*

תחום אגרואקולוגיה – פרישה ארצית
השם
ד"ר צפריר גרינהוט
ד"ר גדעון טופורוב
אבירם ג'ונסון

התפקיד
מנהל תחום אגרואקולוגיה
חקלאות מקיימת
ממשקי חקלאות וסביבה

מיקום
מטה משרד החקלאות -בית דגן
מטה משרד החקלאות -בית דגן
מטה משרד החקלאות -בית דגן

אגף לירקות
השם
שמשון עומר
ציון דר
שלי גנץ
בת שבע בדוח
הילה לוסקי מלכה

מיקום
התפקיד
מטה משרד החקלאות -בית דגן
מנהל האגף
מנהל תחום ירקות שטח פתוח מטה משרד החקלאות -בית דגן
מטה משרד החקלאות -בית דגן
מנהלת תחום ירקות חסויים
מטה משרד החקלאות -בית דגן
רכזת הדרכה
מטה משרד החקלאות -בית דגן
מנהלת הלשכה

פריסת הדרכה של מדריכי אגף ירקות במחוזות
גליל-גולן

עמקים

מרכז

השפלה וההר

נגב

מחוז

שמשון עומר
נביל עומרי
שאול גרף*

שמשון עומר
נביל עומרי
יואל רובין*

שמשון עומר
אלי מרגלית

תפו"א
גזר בטטה
בצל
שום

ציון דר

ציון דר

אלי מרגלית
שאול גרף*

גידולי עלים

נביל עומרי

אלי מרגלית
נביל עומרי
יואל רובין*
נביל עומרי
שאול גרף*

ציון דר
אלי מרגלית
אלי מרגלית

שמשון עומר
נביל עומרי
מולי זקס
מוחמד
אבו טועמה
ציון דר

שמשון עומר
סימון אילוז
שלי גנץ
עדי סויסה
יורם צביאלי*
ציון דר
סימון אילוז
אלי מרגלית
סימון אילוז
עדי סויסה
נביל עומרי
מוחמד אבו
טועמה
מולי זקס
דוד סילברמן
ליאור אברהם
דויד סילברמן
סימון אילוז
שלי גנץ
ליאור אברהם
עדי סויסה
יורם צביאלי*
דויד סילברמן
סימון אילוז
ליאור אברהם
עדי סויסה
יורם צביאלי*
יגאל מירון
שלי גנץ
סימון אילוז
עדי סויסה
מוחמד
אבו טועמה
שלי גנץ
סימון אילוז
ליאור אברהם
עדי סויסה
יורם צביאלי*
שאול גרף*
סימון אילוז

הגידול
אבטיח
מלון קישואים
דלעות

אלי מרגלית
נביל עומרי

נביל עומרי
יואל רובין*

נביל עומרי
אלי מרגלית

תבלינים

דוד סילברמן

חציל

גואל חדד

דוד סילברמן
שאול גרף*
גואל חדד
דויד סילברמן

דוד סילברמן
אורי אדלר*
גואל חדד
דויד סילברמן
מוחמד
אבו טועמה

דוד סילברמן
דויד סילברמן
מולי זקס
מוחמד
אבו טועמה

פלפל

דויד סילברמן

דויד סילברמן
גואל חדד

דויד סילברמן
יגאל מירון
מוחמד
אבו טועמה

דויד סילברמן
מולי זקס
מוחמד
אבו טועמה

מלפפונים

יגאל מירון

יגאל מירון
נביל עומרי

יגאל מירון
מוחמד
אבו טועמה

תות שדה

מוחמד
אבו טועמה
שלי גנץ
מוחמד
אבו טועמה

מוחמד
אבו טועמה
שלי גנץ
גואל חדד
דוד סילברמן
*אורי אדלר

מוחמד
אבו טועמה
שלי גנץ
יגאל מירון
מוחמד
אבו טועמה

יגאל מירון
מוחמד אבו
טועמה
מולי זקס
מוחמד
אבו טועמה
שלי גנץ
מוחמד
אבו טועמה
מולי זקס

גידולי תעשייה

שאול גרף*
יואל רובין*

שאול גרף*
נביל עומרי
יואל רובין*

שאול גרף*

שאול גרף*

עגבניות

אגף בעלי חיים – בקר ,עופות ,מדגה ,דבורים
התפקיד
מנהל האגף
מנהל תחום בקר לחלב
מרכזת מקצועית ראשית בקר לבשר
ופיטום
מנהלת תחום צאן
מנהל תחום בעלי כנף )עופות(
מנהל תחום דבורים
מרכז מקצועי ראשי מדגה וחקלאות מים
רכזת הדרכה

השם
ד"ר גבי עדין
הלל מלכה
רחלי גבריאלי
דורית כבביה
נבות חקלאי
ד"ר אהד אפיק
תומר בורובסקי
מיכל אברהם

מיקום
מטה משרד החקלאות -בית דגן
מטה משרד החקלאות -בית דגן
מטה משרד החקלאות -בית דגן
מטה משרד החקלאות
מטה משרד החקלאות
מטה משרד החקלאות
מטה משרד החקלאות
מטה משרד החקלאות

בית דגןבית דגןבית דגןבית דגן-בית דגן

פריסת הדרכה של מדריכי אגף בעלי חיים
תחום בעלי כנף )עופות(
מחוז גליל-גולן

עמקים

מרכז

ישראל
מסטבאום

עופות –
הטלה
עופות -הודיים נבות חקלאי

חגית ארזי

ישראל
מסטבאום
נבות חקלאי
חגית ארזי

נבות חקלאי

נבות חקלאי

אילן אריה
נבות חקלאי
נבות חקלאי

נבות חקלאי

ד"ר ישראל
יוסלביץ'
נבות חקלאי

ד"ר ישראל
יוסלביץ'
נבות חקלאי

ד"ר ישראל
יוסלביץ'
נבות חקלאי

ד"ר ישראל
יוסלביץ'
נבות חקלאי

ד"ר ישראל
יוסלביץ'
נבות חקלאי

הגידול
עופות -
פטמים

ישראל
מסטבאום
דן בכרך

עופות  -רביה
עופות  -ציוד
ומבנים

השפלה
וההר
אילן אריה

נגב
אילן אריה
נבות חקלאי
אילן אריה

תחום בקר לחלב
מחוז גליל-גולן
הגידול
בקר לחלב -
ממשק
בקר לחלב -
הזנה
בקר לחלב -
יונקים ועגלות
הרפת
המשפחתית
צינון מבנים
ופתרונות קצה

עמקים

מרכז

דוד נוה
סטיבן רוזן

סטיבן רוזן
דוד בירן

טל שקולניק

השפלה
וההר
אייל פרנק
ד"ר גבי עדין

נגב
יואב שעני

סטיבן רוזן
דוד נוה
איל פרנק
איל פרנק
דוד נוה

סטיבן רוזן
איל פרנק

איל פרנק

איל פרנק
ד"ר גבי עדין

יואב שעני

איל פרנק
דוד בירן

טל שקולניק
איל פרנק

איל פרנק
ד"ר גבי עדין

איל פרנק
יואב שעני

דוד בירן
איל פרנק
הלל מלכה

דוד בירן
איל פרנק
הלל מלכה

דוד בירן

אייל פרנק

הלל מלכה

הלל מלכה

אייל פרנק
יואב שעני
הלל מלכה

תחום בקר לבשר ופיטום
מחוז גליל-גולן
הגידול
בקר לבשר

רחלי גבריאלי
גל פלג

עמקים

מרכז

רחלי גבריאלי
גל פלג

השפלה וההר
רחלי גבריאלי
גל פלג

רחלי גבריאלי
גל פלג

נגב
רחלי גבריאלי
גל פלג

תחום צאן
מחוז גליל-גולן
הגידול
צאן  -לחלב
צאן  -לבשר
צאן -מבנים

דורית כבביה
סמיר קעדאן
דורית כבביה
סמיר קעדאן
סמיר קעדאן

עמקים

מרכז

דורית כבביה
סמיר קעדאן
דורית כבביה
סמיר קעדאן
סמיר קעדאן

השפלה וההר
דורית כבביה
סמיר קעדאן
דורית כבביה
סמיר קעדאן
סמיר קעדאן

דורית כבביה
סמיר קעדאן
דורית כבביה
סמיר קעדאן
סמיר קעדאן

נגב
ראיד אלמחדי
ראיד אלמחדי
סמיר קעדאן

תחום דבורים
מחוז גליל-גולן
הגידול
דבורים

אהד אפיק

עמקים
אהד אפיק

מרכז
אהד אפיק
שלמי זרחין

השפלה וההר
אהד אפיק

נגב
אהד אפיק

תחום מדגה וחקלאות מים
מחוז

גליל-גולן

עמקים

מרכז

הגידול
דגים למאכל

תומר בורובסקי

תומר בורובסקי

תומר בורובסקי

דגי נוי

תומר בורובסקי

תומר בורובסקי

תומר בורובסקי

השפלה וההר
תומר
בורובסקי
תומר
בורובסקי

נגב
תומר
בורובסקי
תומר
בורובסקי

אגף פירות – מטעים ,הדרים
השם
שוקי קנוניץ
ערן הרכבי
ניצן רוטמן
מיכל אברהם
גלית רחמני

התפקיד
מנהל האגף
מנהל תחום מטעים
מנהל תחום הדרים
רכזת הדרכה
מנהלת לשכה

מיקום
מטה משרד החקלאות -בית דגן
מטה משרד החקלאות -בית דגן
מטה משרד החקלאות -בית דגן
מטה משרד החקלאות -בית דגן
מטה משרד החקלאות -בית דגן

פריסת הדרכה של מדריכי אגף פירות
מחוז
הגידול
הדרים
זית
שקד

גליל-גולן

עמקים

מרכז

השפלה וההר

לכיש-נגב

ניצן רוטמן
שלום שמואלי

שלום שמואלי

יעקב הרצנו
שוקי קנוניץ

עינת גרזון
שוקי קנוניץ

שלמה שמיאן
יונס מוג'ירה
יונס מוג'ירה

יונס מוג'ירה

יונס מוג'ירה
ראומה למבז
מוגי'רה יונס

אהוד חנוך
אהוד חנוך

עינת גרזון
שמעון הולצמן*
שלום שמואלי )ערבה(
אריה ארונוביץ
אהוד חנוך
אהוד חנוך

אייל רבן
יונס מוג'ירה

ערן הרכבי
אייל רבן

קליף להב

ד"ר ליאו וינר

ד"ר ליאו וינר

ערן הרכבי
ברוך לוזון
אייל רבן
חיים אורן  -ערבה
ד"ר ליאו וינר

קליף להב

ד"ר ליאו וינר

גפן

תרצה זהבי
אייל רבן
יונס מוג'ירה

אבוקדו

מיקי נוי
קליף להב
ניצן סנש
מיקי נוי
קליף להב

תפוח

שלמה שמיאן
יעל גרינבלט
שמעון אנטמן
ד"ר ענת זיסוביץ
-חריט

מנגו

אפרסק
ונקטרינה

שלמה שמיאן
יעל גרינבלט
שמעון אנטמן
ד"ר ענת זיסוביץ
חריטגל אור

שזיף יפני

יעל גרינבלט
שלמה שמיאן
ד"ר ענת זיסוביץ
חריטיעל גרינבלט
שלמה שמיאן
ד"ר ענת זיסוביץ
חריטשלמה שמיאן
יעל גרינבלט
יונס מוג'ירה

שזיף אירופי

רימון

אפרסמון

ראומה למבז
שמעון אנטמן
יעל גרינבלט

קליף להב
יצחק קוסטו
אהוד חנוך
שמעון אנטמן

חיים אורן

תמר

בננות

יונס מוג'ירה
אהוד חנוך
ערן הרכבי
חיים אורן
תרצה זהבי

ראומה למבז
שמעון אנטמן
יעל גרינבלט

יובל לוי

יצחק קוסטו
אהוד חנוך
שמעון אנטמן

יצחק קוסטו

חיים אורן
ברוך לוזון
יצחק קוסטו

גל אור
יצחק קוסטו

יונס מוג'ירה
יצחק קוסטו

יונס מוג'ירה
ראומה למבז
שמעון אנטמן

יצחק קוסטו
אהוד חנוך
שמעון אנטמן

יצחק קוסטו

ד"ר ליאו וינר

יצחק קוסטו
אהוד חנוך

ד"ר ליאו וינר
אריה ארונוביץ

מחוז
הגידול
אגס

גליל-גולן

דובדבן

שלמה שמיאן
יעל גרינבלט
שלמה שמיאן
יעל גרינבלט
שמעון אנטמן
שלמה שמיאן
יעל גרינבלט
שמעון אנטמן
ד"ר ענת זיסוביץ
חריטיונס מוג'ירה

שסק

שמעון אנטמן

משמש

גויאבה

עמקים

מרכז

השפלה וההר

לכיש-נגב

שמעון אנטמן

יצחק קוסטו
שמעון אנטמן
יצחק קוסטו
אהוד חנוך
שמעון אנטמן
יצחק קוסטו
שמעון אנטמן

אריה ארונוביץ

יונס מוג'ירה

יצחק קוסטו
אהוד חנוך
יצחק קוסטו

ראומה למבז
שמעון אנטמן
יעל גרינבלט

יונס מוג'ירה
יצחק קוסטו

שמעון אנטמן
ראומה למבז

פיטאיה
חיים אורן

תאנה
קיווי

יעל גרינבלט

ליצ'י

מיקי נוי

חבוש

יעל גרינבלט

פקאן

אהוד חנוך

יונס מוג'ירה

אריה ארונוביץ
יצחק קוסטו

יצחק קוסטו

יצחק קוסטו

ברוך לוזון

יצחק קוסטו

יצחק קוסטו

קליף להב

אהוד חנוך

אנונה

ראומה חמבז
שמעון אנטמן
אהוד חנוך

יצחק קוסטו
אהוד חנוך
אהוד חנוך

מוגי'רה יונס

יצחק קוסטו

אהוד חנוך

פיג'ויה

ברוך לוזון

פפאיה

ברוך לוזון
יצחק קוסטו

קרמבולה

יצחק קוסטו

יצחק קוסטו
ליאור אברהם
ברוך לוזון

יצחק קוסטו

צבר

יצחק קוסטו

ברוך לוזון

קובו

ברוך לוזון

ברוך לוזון

יצחק קוסטו

יצחק קוסטו

יצחק קוסטו

יצחק קוסטו
ברוך לוזון
יצחק קוסטו

אננס

חוחובה

יצחק קוסטו

יצחק קוסטו

ארגן

יצחק קוסטו

יצחק קוסטו

יצחק קוסטו

יצחק קוסטו

יצחק קוסטו
אריה ארונוביץ

פסיפלורה

ברוך לוזון

מרולה
משתלות

ראומה למבז

ראומה למבז

ראומה למבז

ראומה למבז

ראומה למבז

אגף פרחים והנדסת הצומח
התפקיד
מנהל האגף
מנהל תחום פרחים
מנהלת תחום הנדסת הצומח
וגנים בוטניים
מנהלת לשכה

השם
ישראל גלון
אליעזר שפיגל
אביגייל הלר
מירב חג'בי

מיקום
מטה משרד החקלאות -בית דגן
מטה משרד החקלאות -בית דגן
מטה משרד החקלאות -בית דגן
מטה משרד החקלאות -בית דגן

פריסת הדרכה של מדריכי אגף פרחים והנדסת הצומח
תחום פרחים
מחוז גליל-גולן
גידול
רוסקוס
יחיאל שטיינמץ
פיטוספורום
ארליה
שרך וענפי
קישוט
צמחי בית
אליעזר שפיגל
ומוגמרים
פלרגוניום
ייחורים ליצוא
שתלנות נוי
גיאופיטים
פיני שניר
יחיאל שטיינמץ

עמקים

מרכז

יחיאל
שטיינמץ

יאיר תמרי

השפלה
וההר
שוש וויצמן

נגב
שוש וויצמן,
יאיר נשרי

אליעזר
שפיגל

אליעזר
שפיגל
אביב לוי

אביב לוי
דובי וולפסון

אליעזר שפיגל

פיני שניר
יחיאל
שטיינמץ
פיני שניר

פיני שניר
יאיר תמרי

פיני שניר

פיני שניר
יאיר נשרי

פיני שניר
יאיר תמרי
יחיאל
שטיינמץ
פיני שניר

פיני שניר

פיני שניר,
יאיר נשרי
יחיאל שטיינמץ
יאיר נשרי
פיני שניר
שוש ויצמן
יאיר נשרי

כלניות

פיני שניר

אדמונית

יחיאל שטיינמץ

נץ חלב

פיני שניר
יחיאל שטיינמץ

יחיאל
שטיינמץ
פיני שניר

נוריות
קאלות

יחיאל
שטיינמץ
פיני שניר
אביב לוי

פיני שניר
יחיאל שטיינמץ
פיני שניר

פיני שניר

פיני שניר

פיני שניר

פיני שניר,
שוש וויצמן

פיני שניר
אביב לוי
פיני שניר
שוש וויצמן

שושן

פיני שניר

פיני שניר

פיני שניר

פיני שניר

שתלנות
גיאופיטים

פיני שניר

פיני שניר

פיני שניר

פיני שניר

יאיר נשרי
פיני שניר
שוש וויצמן
יאיר תמרי
פיני שניר
יאיר תמרי
פיני שניר

מחוז

גליל-גולן

מרכז

עמקים

השפלה וההר לכיש-נגב

הגידול
פרוטיאות

יחיאל שטיינמץ

פרח שעווה

יחיאל שטיינמץ

גרוילאה

יאיר תמרי

ורדים

יחיאל שטיינמיץ

שיחים פורחים
יחיאל
יחיאל
שטיינמץ
שטיינמץ
יחיאל
יחיאל
שטיינמץ
שטיינמץ
יאיר תמרי
יאיר תמרי
יאיר תמרי

יחיאל שטיינמץ

יחיאל
שטיינמץ
יחיאל
שטיינמץ

יחיאל שטיינמץ
יאיר נשרי

יאיר תמרי

יאיר נשרי

פרחי קטיף

שוש וויצמן
פיני שניר

יחיאל
שטיינמץ

שוש ויצמן
פיני שניר

גרברה

פיני שניר

סולידגו

יאיר תמרי

יאיר נשרי

גיבסנית

יאיר תמרי

יאיר נשרי

פלוקס

יאיר תמרי

יאיר נשרי

לימוניום

יאיר תמרי

יאיר נשרי

טרכליום

יאיר נשרי

חמניות

יאיר נשרי

אסקלפיאס

יאיר נשרי

ליזיאנטוס

יאיר תמרי

יאיר נשרי

עונתיים

יאיר תמרי

יאיר נשרי

תחום הנדסת הצומח וגנים בוטניים
גליל-גולן

עמקים

מרכז

השפלה וההר

לכיש-נגב

מחוז
שם והתמחות
אביגייל הלר

גנים בוטנים
חקלאות עירונית
גגות ירוקים
אקלום צמחים
צמחי בר
נוף גבוה )עצים(
צמחים חסכניים
במים
גינון בר קיימא
שמות צמחים
נוף גבוה )עצים(
השקיה
חקלאות יישובית
)גינון קהילתי(
גינון מוניציפאלי
מפקחי גינון

רונזה אמארה

גינון בר קיימא
ורדים
גגות ירוקים

גנים בוטנים
חקלאות עירונית
גגות ירוקים
אקלום צמחים
צמחי בר
נוף גבוה )עצים(
צמחים חסכניים
במים
גינון בר קיימא
שמות צמחים
נוף גבוה )עצים(
השקיה
חקלאות יישובית
)גינון קהילתי(
גינון מוניציפאלי
מפקחי גינון
גינון בר קיימא
עבודה מול מרכזי
נוי בקיבוצים
חקלאות יישובית
)גינון קהילתי(
הגנת הצומח
ורדים
אקלום צמחים
נוף גבוה )עצים(
מאגר מידע
גגות ירוקים

גנים בוטנים
חקלאות עירונית
גגות ירוקים
אקלום צמחים
צמחי בר
נוף גבוה )עצים(
צמחים חסכניים
במים
גינון בר קיימא
שמות צמחים
נוף גבוה )עצים(
השקיה
חקלאות יישובית
)גינון קהילתי(
גינון מוניציפאלי
מפקחי גינון

גנים בוטנים
חקלאות עירונית
גגות ירוקים
אקלום צמחים
צמחי בר
נוף גבוה )עצים(
צמחים חסכניים
במים
גינון בר קיימא
שמות צמחים
נוף גבוה )עצים(
השקיה
חקלאות יישובית
)גינון קהילתי(
גינון מוניציפאלי
מפקחי גינון

גנים בוטנים
חקלאות עירונית
גגות ירוקים
אקלום צמחים
צמחי בר
נוף גבוה )עצים(
צמחים חסכניים
במים
גינון בר קיימא
שמות צמחים
נוף גבוה )עצים(
השקיה
חקלאות יישובית
)גינון קהילתי(
גינון מוניציפאלי
מפקחי גינון

גינון בר קיימא
ורדים
גגות ירוקים

גינון בר קיימא
ורדים
גגות ירוקים

גינון בר קיימא
ורדים
גגות ירוקים

לילך רובין

מדשאות
שתלנות
תחשיבים

מדשאות
שתלנות
תחשיבים

מדשאות
שתלנות
גנים בוטנים
חקלאות יישובית
)גינון קהילתי(
נוף גבוה )עצים(
תמחירים
שמות צמחים

מדשאות
שתלנות
תחשיבים

מדשאות
שתלנות
תחשיבים

יוסי בן שחר

תחום כלכת הייצור
השם
ברכה גל

התפקיד
מנהלת התחום

מיקום
מטה משרד החקלאות -בית דגן

עמקים

השפלה וההר

מחוז גליל-גולן
הגידול
כלכלת הייצור

אבי סלמון

ופא דיאבת-
שחברי

מרכז
ברכה גל
ופא דיאבת-
שחברי

ראיף פלח

נגב
ראיף פלח

