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  מדינת ישראל

  משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
  שרות ההדרכה והמקצוע 

  לשכת מנהל שה"מ

  

  

  

   –פריסת הדרכה של מדריכי אגף ענפי שירות

  תחום שירות שדה

השפלה   הגידול
  וההר

  אשר איזנקוט  גד"ש פלחה
  אברהם זילברמן

  אשר איזנקוט  ירקות תעשייה
  אשר איזנקוט  זית, רימון, שקד

  זילברמן הםאבר  קולחין
 זילברמן אברהם  הדרים

תפוחי אדמה, 
"א   אגו

  אברהם זילברמן

    אבוקדו
  מלי זקס  ירקות
  מלי זקס  פרחים

  רוברטו נתן
  רוברטו נתן  נשירים
    כרם
    מנגו

  תחום הגנת הצומח

השפלה   הגידול
  וההר

 שמואל גרוס  הדרים

  יעקב גוטליב  פרחים
  נטע מור

  יהודה- שאול בן  מטעים
  שמעון ביטון  תבלינים

  שמעון ביטון  גידולי עלים
  שמעון ביטון  נוי

    גידולי תעשייה
  נטע מור  ירקות

  אופיר אטינגר
    זית, גפן

    גד"ש עשבים
גד"ש מחלות 

  מזיקים
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  תחום מיכון וטכנולוגיה

השפלה   התמחות
  וההר

בתי צמיחה 
  מיון ואריזה

  רוני אמיר
 

יישום חומרי 
  הדברה

 בוריס בורדמן

 שוקי יחזקאלי  למטע מיכון

  

  פריסת הדרכה של מדריכי אגף אגרואקולוגיה וגד"ש 

  

  

מקום 
  ההדרכה

מדריכי   מדריכי גד"ש שה"מ
  שה"מ אחרים

מדריכים 
  פרטיים

  סטודנטים

  מנהלת אגף  -איצ'יצ'יי  - ענת לוינגרט  מטה 
  מנהל תחום וממ"ר כותנה - עופר גורן 

רכזת ההדרכה (ורכזת  -בת שבע בדוח 
  אגף לירקות)הדרכה ב

מזכירה (ומזכירה   -מלכה - הילה לוסקי
  באגף לירקות)

      

מחוז השפלה 
  וההר

  *איתן סלע    
  *אריה בוסק

  *עוזי נפתליהו

  עידן גורל

  

  מדריכים שאינם עובדי שה"מ * 
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  2013יולי  -מדריכי אגף בעלי חיים במחוזות  -פריסה ארצית 

  תכנון עתידי –באדום 
 

  דרום  השפלה וההר  מרכז  םעמקי  גולן-גליל  הגידול
  י. מסטבאום  פטמים -עופות 

  
  חזי כהן

  
  י. מסטבאום
  נ. חקלאי

  

  אילן אריה   אילן אריה

  אילן אריה  חגית ארזי  חגית ארזי  דן בכרך  הטלה -עופות 
  נבות חקלאי

  אילן אריה

 חזי כהן חזי כהן חזי כהן חזי כהן  חזי כהן  הודיים -עופות 
 י. יוסלביץ' י. יוסלביץ' י. יוסלביץ' י. יוסלביץ'  י. יוסלביץ'  רביה -עופות 
ציוד  –עופות 
  ומבנים

 נ. חקלאי נ. חקלאי נ. חקלאי נ. חקלאי נ. חקלאי

  דוד נוה  בקר לחלב
  סטיבן רוזן

  סטיבן רוזן
  הילל מלכה

  גבי עדין
  יואב שעני

  גבי עדין
  

  משה רכס
  יואב שעני

רחלי   בקר לבשר
  גבריאלי
  גל פלג

  

  רחלי גבריאלי
  ל פלגג

  

  רחלי גבריאלי
 הישאם עומרי

 רחלי גבריאלי רחלי גבריאלי

רחלי   פיטום -בקר 
  גבריאלי

  הישאם עומרי

  מלכה הילל
  הישאם עומרי

  גבי עדין
  

  גבי עדין
  

  משה רכס
  יואב שעני

 יונקים - בקר
 ועגלות

 גבי עדין עדין גבי עדין גבי גל פלג גל פלג

  עדיןגבי   סטיבן רוזן  סטיבן רוזן  הזנה -בקר 
  יואב שעני

  משה רכס  גבי עדין
  יואב שעני

 הילל מלכה הילל מלכה הילל מלכה הילל מלכה  הילל מלכה  צינון ומבנים
הרפת 

  המשפחתית
  דוד נוה

  מדריך חדש
  דוד נוה

  מדריך חדש
  דוד נוה

  מדריך חדש
  דוד נוה

  מדריך חדש
  דוד נוה

  מדריך חדש
  דורית כבביה  לחלב -צאן 

  סמיר קאעדן
  הדורית כבבי
  סמיר קאעדן

  דורית כבביה
  סמיר קאעדן 

  דורית כבביה 
  סמיר קאעדן

  דורית כבביה 
  סמיר קאעדן

  דורית כבביה  לבשר -צאן 
  סמיר קאעדן

  דורית כבביה
  סמיר קאעדן

  דורית כבביה
  סמיר קאעדן

  דורית כבביה
  סמיר קאעדן

  דורית כבביה
  סמיר קאעדן
  מואייד דקה

ציוד  -צאן
  ומבנים

 סמיר קאעדן סמיר קאעדן סמיר קאעדן קאעדן סמיר סמיר קאעדן

      יצחק סימון  אמיתי גבע  יצחק סימון  דגים למאכל

  יצחק סימון    יצחק סימון  אמיתי גבע    דגי נוי

  חיים אפרת  חיים אפרת  חיים אפרת  יוסי סלבצקי  יוסי סלבצקי  דבורים
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   2013יולי  –במחוזות  הירקות אגף פריסה של מדריכי

  

 נגב השפלה וההר מרכז עמקים גולן-גליל ארצי

  
  
  
  
 

  מוחמד 
  אבו טועמה
  נביל עומרי
  שאול גרף*

 

  גואל חדד
  נביל עומרי
  יפתח גלעדי
 אורי אדלר*

  יגאל מירון
  אלי מרגלית

  מוחמד 
  אבו  טועמה

  ציון דר
 

  מוחמד
  אבו טועמה

מולי זקס 
 אביתר איתיאל

  סימון אילוז
  אביתר איתיאל

  שלי גנץ
  ליאור אברהם

  אילני*שלמה 
  יורם צביאלי*

  דרול גילט*
 

אבטיח 
מלון 

  קישואים
 דלעות

שמשון 
 עומר

  שמשון עומר
  נביל עומרי
 שאול גרף*

  שמשון עומר
  נביל עומרי
 יפתח גלעדי

  שמשון עומר
  אלי מרגלית

 

  שמשון עומר
  מולי זקס

  מוחמד 
 אבו טועמה

  שמשון עומר
  סימון אילוז
  שלי גנץ

  יורם צביאלי*
 דרול גילט*

"א   תפו
  גזר

 בטטה

  ציון דר ציון דר ציון דר ציון דר
 אלי מרגלית

  ציון דר ציון דר
 סימון אילוז

  בצל
 שום

אלי 
 מרגלית

  אלי מרגלית
 שאול גרף*

  אלי מרגלית
 נביל עומרי

  אלי מרגלית אלי מרגלית
 

  אלי מרגלית
  סימון אילוז
  דרול גילט*

 
גידולי 
 עלים

נביל 
 עומרי

  נביל עומרי
 שאול גרף*

  נביל עומרי נביל עומרי
 אלי מרגלית

  נביל עומרי
  מוחמד  

 אבו טועמה

  נביל עומרי
 סימון אילוז

דוד  תבלינים
 סילברמן

דוד 
  סילברמן

 שאול גרף*

דוד 
  סילברמן

 אורי אדלר*

  דוד סילברמן דוד סילברמן דוד סילברמן
 ליאור אברהם

  פלפל
 חצילים

אביתר 
 איתיאל

אביתר 
  איתיאל

 

אביתר 
  איתיאל

  גואל חדד
דוד 
  ילברמןס

 אורי אדלר*

אביתר 
  איתיאל

  יגאל מירון
  מוחמד

 אבו טועמה 

  אביתר איתיאל
  מולי זקס

  מוחמד 
 אבו טועמה

  אביתר איתיאל
  שלי גנץ

  סימון אילוז
  ליאור אברהם
  יורם צביאלי*
 שבתאי כהן*

יגאל  מלפפונים
 מירון

  יגאל מירון
  מוחמד 

 אבו טועמה

  יגאל מירון
 נביל עומרי

  יגאל מירון
  מוחמד

 אבו טועמה 

  יגאל מירון
  מוחמד 

  אבו טועמה
 מולי זקס

  יגאל מירון
  שלי גנץ

  סימון אילוז
 

מוחמד  תות שדה
אבו 

  טועמה
 

  מוחמד 
 אבו טועמה

  מוחמד 
 אבו טועמה

  מוחמד 
 אבו טועמה

  מוחמד 
 אבו טועמה

  מוחמד 
 אבו טועמה
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  שלי גנץ שלי גנץ עגבניות
  מוחמד 

  אבו טועמה
  
 

  שלי גנץ
  גואל חדד

 דוד
  סילברמן

 אורי אדלר*

  שלי גנץ
  יגאל מירון

  מוחמד 
 אבו טועמה

  שלי גנץ
  מוחמד 

  אבו טועמה
 מולי זקס

  שלי גנץ
  סימון אילוז

  אביתר איתיאל
  ליאור אברהם
  שלמה אילני*
  יורם צביאלי*

 
גידולי 
 תעשייה

שאול 
 גרף*

  שאול גרף* שאול גרף*
  נביל עומרי
  יפתח גלעדי

 

  ף*שאול גר שאול גרף* שאול גרף*
 סימון אילוז

  
  

 מ”* מדריכים שאינם עובדי שה
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  2013יולי  - פריסת הדרכה של מדריכי אגף הפירות במחוזות 

 
  נגב-לכיש  השפלה וההר  מרכז  עמקים  גולן-גליל  הגידול
  ניצן רוטמן  הדרים

  שמואלי
  

  שלום שמואלי
  

  יעקב הרצנו
  שוקי קנוניץ
  יוסי גרינברג

  

  שוקי קנוניץ
  יוסי גרינברג

  שמעון הולצמן
שלום שמואלי 

  (ערבה) 

  שלמה שמיאן  זית
  יונס מוג'ירה
  רוני שייר

  

  יונס מוג'ירה
  רוני שייר

  מוג'ירה יונס
  רוני שייר

  ראומה למבז

  מוג'ירה יונס
  אהוד חנוך

  

  יה ארונוביץאר
  אהוד חנוך

  יוני גל  שקד
  

  אהוד חנוך    רוני שייר
  

  ארונוביץאריה 
  אהוד חנוך

  איציק קוסטו
  

  תרצה זהבי  גפן
  אייל רבן 

  יונס מוג'ירה

  ערן הרכבי
תרצה ( עמק 

הירדן. גלבוע, כפר 
  תבור)

  חיים אורן

  אייל רבן
  

  ערן הרכבי
  אייל רבן

  
  

  ערן הרכבי
  ברוך לוזון
  אייל רבן

  

  מיקי נוי  אבוקדו
  קליף להב

  

  ליאו וינר    ליאו וינר  קליף להב

  מיקי נוי  מנגו
  קליף להב

  

  ך לוזוןברו    ליאו ווינר  קליף להב

  ישראל דורון   תפוח
  שלמה שמיאן
  יעל גרינבלט

  יוני גל

  ראומה למבז  
  נטמןאשמעון 

  יעל גרינבלט

  איציק קוסטו
  אהוד חנוך

  שמעון אנטמן

  אריה ארונוביץ

  ברך לוזון      חיים אורן    תמר
אפרסק 
  ונקטרינה

  ישראל דורון 
  שלמה שמיאן 
  יעל גרינבלט

  יוני גל
  שמעון אנטמן

  ראומה למבז  
  מעון אנטמןש

  יעל גרינבלט

  איציק קוסטו
  אהוד חנוך

  שמעון אנטמן
  

  ארונוביץאריה 
  איציק קוסטו

      גל אור  יובל לוי  גל אור  בננות
  שלמה שמיאן   רימון

  יעל גרינבלט
  יוני גל

  יונס מוג'ירה
  איציק קוסטו
  רוני שייר

  

  יונס מוג'ירה
  ראומה למבז
  שמעון אנטמן

  איציק קוסטו
  אהוד חנוך
  נטמןשמעון א

  איציק קוסטו
  אריה ארונוביץ

  ישראל דורון   שזיף
  שלמה שמיאן 
  יעל גרינבלט

  יוני גל
  שמעון אנטמן

  ראומה למבז  
  שמעון אנטמן
  יעל גרינבלט

  איציק קוסטו
  אהוד חנוך

  שמעון אנטמן

  אריה ארונוביץ
  איציק קוסטו
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  נגב-לכיש  השפלה וההר  מרכז  עמקים  גולן-גליל  הגידול
  ליאו וינר  איציק קוסטו  ליאו וינר      אפרסמון

  ארונוביץאריה 
  

  ישראל דורון   אגס
  שלמה שמיאן
  יעל גרינבלט

  יוני גל

  שמעון אנטמן  
  יעל גרינבלט

  איציק קוסטו
  שמעון אנטמן

  אריה ארונוביץ

  ישראל דורון   משמש
  שלמה שמיאן
  יעל גרינבלט

  יוני גל
  שמעון אנטמן

  ראומה למבז   
  שמעון אנטמן
  טיעל גרינבל

  איציק קוסטו
  אהוד חנוך

  שמעון אנטמן

  אריה ארונוביץ
  קוסטואיציק 

  ישראל דורון   דובדבן
  שלמה שמיאן
  יעל גרינבלט
  שמעון אנטמן

  יוני גל

  איציק קוסטו    
  שמעון אנטמן

  

  מוג'ירה יונס מוג'ירה יונס  גויאבה
  קוסטואיציק 

  קוסטואיציק   קוסטואיציק    מוג'ירה יונס
  ארונוביץאריה 

  שמעון אנטמן    מיקי נוי  שסק
  ראומה למבז

    קוסטואיציק 

  ך לוזוןובר  קוסטואיציק         פיטאיה
  ארונוביץאריה 

  ארונוביץאריה   קוסטואיציק   מוג'ירה יונס  חיים אורן    תאנה
          יעל גרינבלט  קיווי
        קליף להב  מיקי נוי  ליצ'י
  ישראל דורון  חבוש

  יעל גרינבלט
  למבז ראומה  

  שמעון אנטמן
  ארונוביץאריה   קוסטויציק א

  אהוד חנוך  אהוד חנוך  אהוד חנוך  אהוד חנוך  אהוד חנוך  פקן
    קוסטואיציק         אנונה
  ברוך לוזון          פיג'ויה
  ברוך לוזון          פאפאיה
  קוסטואיציק   קוסטואיציק         אננס

  ברוך לוזון          קרמבולה
  ברוך לוזון  קוסטואיציק         צבר

  ברוך לוזון  ונוביץאראריה         פיטאיה
  ארונוביץאריה 

  קוסטואיציק   קוסטואיציק   קוסטואיציק   קוסטואיציק   קוסטואיציק   חוחובה
  קוסטואיציק         פסיפלורה

  ארונוביץאריה 
  קוסטואיציק 
  ארונוביץאריה 
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  2013יולי   – והנדסת הצומח במחוזות הפרחיםאגף פריסת הדרכה של מדריכי 

 

  פרחים

 מרכז עמקים גולן-לגלי מטה הגידול

השפלה 
 נגב וההר

 רוסקוס

אליעזר 
 שפיגל

 שוש וויצמן יאיר תמרי  
שוש וויצמן,    

 יאיר נשרי

 פיטוספורום
 ארליה

שרך וענפי 
 קישוט

צמחי בית 
 ומוגמרים

אליעזר 
 שפיגל

  
אליעזר 
 שפיגל

אליעזר 
 דובי וולפסון שפיגל

אליעזר 
 שפיגל

 פלרגוניום
 ייחורים ליצוא
 שתלנות נוי

 גיאופיטים

 פיני שניר

יחיאל 
        שטיינמץ

 פיני שניר פיני שניר פיני שניר   כלניות
פיני שניר,  
 יאיר נשרי

 אדמונית
יחיאל 

 שטיינמץ
יחיאל 

   שטיינמץ
יחיאל 

 שטיינמץ

יחיאל 
שטיינמץ יאיר 

 נשרי

     נץ חלב
שרלה 
 שרלה גוטמן טמןשרלה גו גוטמן

     נוריות
שרלה 
 שרלה גוטמן גוטמן

שרלה גוטמן 
 יאיר נשרי

         קאלות

שוש וויצמן, 
יאיר נשרי, 
 פיני שניר

    שושן
שרלה 
   גוטמן

שתלנות 
 פיני שניר פיני שניר פיני שניר פיני שניר פיני שניר  פיני שניר גיאופיטים

 שיחים פורחים

   פרוטיאות
יחיאל 
 יינמץשט

יחיאל 
 שטיינמץ

יחיאל 
 שטיינמץ

יחיאל 
 שטיינמץ

יחיאל 
 שטיינמץ

   פרח שעווה
יחיאל 

 שטיינמץ
יחיאל 

 שטיינמץ

יחיאל 
שטיינמץ 
 יאיר תמרי

יחיאל 
 שטיינמץ

יחיאל 
שטיינמץ יאיר 

 נשרי

 יאיר תמרי יאיר תמרי יאיר תמרי יאיר תמרי   גרוילאה
יאיר תמרי 
 יאיר נשרי

 פרחי קטיף

     ורדים
פיני שניר,    

 פיני שניר   רוני שייר
שוש וויצמן,     

 פיני שניר
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 פיני שניר   פיני שניר       גרברה

       סולידגו

יאיר תמרי, 
שרלה 
 יאיר נשרי   גוטמן

 יאיר נשרי   יאיר תמרי       גיבסנית

       פלוקס
שרלה 
     גוטמן

 יאיר נשרי   יאיר תמרי       אסתר
 יאיר נשרי   יאיר תמרי       לימוניום
 יאיר נשרי           טרכליום
 יאיר נשרי           חמניות

       ליזיאנטוס

יאיר תמרי, 
שרלה 
 יאיר נשרי   גוטמן

       עונתיים למינהם

יאיר תמרי, 
שרלה 
 יאיר נשרי   גוטמן

   

 
 

  הנדסת הצומח

 
  שפלה וההר  מרכז  עמקים  גליל גולן  מטה 

          ישראל גלון  נותהגנת איל

          יוסי בן שחר  השקייה

          אביגיל הלר  תיכנון

          אביגיל הלר  דשא צמחים... –גינון 

          שחר-יוסי בן  גינון קהילתי

גינון חסכני במים וגינון 

  מקיים 

          אביגיל הלר

  סימה קגן  סימה קגן      אביגיל הלר  גנים בוטניים

          שמעון ביטון  הגנה"צ בגן הנוי

תחשיבים וכלכלה 

  בגינון

          ברכה גל

 


