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 מועצת הצמחים ממשיכה במסורת 
 הענקת אותות ההוקרה לחקלאים המצטיינים

 

 
מועצת הצמחים כמי שממונה על קידום הנושאים החקלאים בישראל, רואה חשיבות רבה בטיפוח 

 חקלאות מתקדמת ומצטיינת. וכמובן עידוד  חקלאים מצטיינים.
 

טיינים, אשר יהוו דוגמא וסמל לכלל לאור זאת ממשיכה המועצה במסורת של בחירה בחקלאים מצ
חקלאים. טקס זה מתקיים זו השנה השנייה ומהווה חלק ממסורת שתציין ותוקיר את מובילי 

 החקלאות בישראל.
 

לכתובת המייל של המועצה מבקשת לקבל את המלצות הציבור למועמדים לקבלת אותות ההוקרה 
  gal@plants.org.il –סיגלית 

 
 יהיו : הקריטריונים לבחירה 

 -הצטיינות בתרומה לחקלאות/ לענף שלו/ה, תוך הקפדה על תרבות חקלאית •
 סביבתית ותוך יעילות בעבודה ובניהול משק.

 הטמעת שיטות גידול חדשניות, תוך תושייה ויישום רעיונות מקוריים בענפו. •

 הישגים יוצאי דופן ביבולים ופעילות תוך עמידה בתקני ייצור. •

איכות התוצרת כפי שמשתקף במבדקי האיכות ותרומה  הכרה בחשיבות בשיפור •
 לפעילות לשיפור האיכות ותדמית המוצר.

תרומה יוצאת דופן בתחומי המחקר וההדרכה בענפי הצומח תוך הצגת פריצת דרך  •
 בנושאים היישומיים.

 קידום והעדפת תוצרת ישראלית , תוך הגדלת היקפי שיווק תוצרת חקלאית טרייה. •
 
 

ירקות, פירות, הדרים וזית וכן  –קלאים מצטיינים בכל אחד מהענפים הפרס יוענק לח
 לנציגים מבין אנשי המחקר ההדרכה והשיווק בתחומי הצומח.

 
 מצ"ב.אנו מזמינים את הציבור להמליץ על מועמדים , טופס המלצה 

 .29/3/18 שנירון להגשת ההמלצות הינו יום תאריך אח
 
 

 

      

 בברכה,      

 

 משה ברוקנטל   נס-רני בר    

 מנהל ענף הפירות  יו"ר ענף הפירות    
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 לכבוד

 מועצת הצמחים
 הועדה לבחירת חקלאי מצטיין

 לידי סיגלית

 

 טופס המלצה
    לשנה / לעונה                                                 

 

 פרטי המומלץ:

     __________שם    ענף ____

     דמיקו     כתובת מלאה

 ___________ סוג הגידול    נייד

 

 בכל שורה יש לפרט את התייחסות הממליץ על החקלאי על פי הקריטריונים שנקבעו. 

 ניתן להוסיף הערות נוספות במקום המיועד לכך, אם המקום אינו מספיק, ניתן להוסיף בגב העמוד.

 

o ית תוך יעילות בעבודתו סביבת-הצטיין בתרומתו לחקלאות הצומח, מקפיד על תרבות חקלאית

 ובניהול משקו בשנים האחרונות.

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 מטמיע שיטות גידול חדשניות , בעל תושייה ורעיונות מקוריים.

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

o  בשיעור היבול לדונם ללא פשרה על רמת האיכות לאורך שנים כל זאת עפ"י מגיע להישגים

 הנחיות רכזי המועצה ומועצת הצמחים בנושא קטיף/מיון ואגידה )קמ"א(.

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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רואה חשיבות בשיפור איכות תוצרתו כפי שמשתקף במבדקי האיכות ומשתתף בפעילות לשיפור  •

 האיכות ותדמית המוצר.

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

o  /תוצרתו עומדת בדרישות החוק להגנת הצומח בתחנת הטרנזיט , בבית אריזה, ובקשת השיווק

 סיטונאי.

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

o .תרומה יוצאת דופן בתחום המחקר/ ההדרכה בענפי הצומח תוך הצגת פריצת דרך בענף 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

מגדיר את תרומתו של הנ"ל לחקלאות הצומח בענף שלו, באשר לזכות לפרס תאר בהרחבה, איך היית 

          "חקלאי מצטיין".

           

           

            

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  03-9595645לידי סיגלית בפקס מס'  25/2/2016את ההמלצה יש להשיב  עד לתאריך 

     gal@olants.org.ilאו במייל : 

 טלפון ____________           פרטי הממליץ: שם פרטי ומשפחה

                                             

    חתימה    תאריך

 

 


