
נפרד ממו"פ צפון
באירוע   3 שנים   12 במשך  החברה  כמנכ"ל  ששימש  לאחר  צפון  ממו"פ  נפרד  ישר  בן  אלקנה 
3 את אלקנה  המרגש נכחו בני משפחתו של אלקנה ואנשי החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון 

תחליף בתפקידו חיה רק-יהלום 

מידע מהשטח

0 שירי פריאנט

אנשי החברה לפיתוח הגליל, מו"פ 
נפרדו  מיגל,  המחקר  ומכון  צפון 
אשר  ישר,  בן  מאלקנה  השבוע 
השנים  ב-12  צפון  מו"פ  כמנכ"ל  שימש 
לאחר  מונה  אליו  תפקיד  האחרונות, 
שנים רבות בחברה. באירוע המרגש נכחו 
ילדיו  רעייתו,  אלקנה,  של  משפחתו  בני 

ונכדיו. 
צפון משמש  ופיתוח(  )מחקר  מו"פ 
הייצור  של  והפיתוח  המחקר  כיחידת 

פועל  המו"פ  הצפון.  באזור  החקלאי 
כחטיבה עצמאית במיגל )של החברה 
לפיתוח הגליל(, תוך שיתופי פעולה 
צפון,  מו"פ  חוקרי מיגל לחוקרי  בין 

לחיזוק החקלאות בצפון.
אורי  הגליל,  לפיתוח  החברה  יו"ר 
ואמר:  האירוע  את  פתח  דורמן, 
לתפקידך  נכנסת  שנה   12 "לפני 
צפון.  מו"פ  כמנכ"ל  אותי  והחלפת 
וברוכה  ארוכה  בקדנציה  מדובר 
בעשייה משמעותית לפיתוח המחקר 
בגליל  החקלאים  לטובת  החקלאי, 
בשביעות  לומר,  יכול  אני  ובגולן. 
של  שהמערכת  גדולה,  מאוד  רצון 

נמשכת   1981 הקיימת משנת  צפון  מו"פ 
הפעילות  את  מלווה  במרץ,   ופועלת 
כמעט  כבר  ובגולן  בגליל  החקלאית 
הגדול  המו"פ  הוא  צפון  מו"פ  שנה.   40
במערב  התיכון  מהים  בארץ:  ביותר 
ועד  שאן  בית  מעמק  במזרח,  הגולן  ועד 
עם  שטח  על  מדובר  בצפון.  מטולה 
ומגוון  גדולה  מאוד  אקלימית  שונות 
מו"פ  חקלאיים.  גידולים  של  עשיר 
לחקלאות  איתנה  תשתית  מהווה  צפון 
דגש  שימת  תוך  הוביל,  שאלקנה  בצפון, 
שימוש  על  חדשים,  גידולים  פיתוח  על 
הידע  והטמעת  מתקדמות  בטכנולוגיות 
אני  כך  ועל  המגדלים  אצל  הזה  החשוב 

מודה לו מאוד".
דן לבנון, המנהל המדעי של מכון  פרופ' 
המחקר מיגל, הודה אף הוא לאלקנה על 
רבת  תקופה  "עברנו  הגדולה:  תרומתו 
והאתגרים  ישראל  בחקלאות  תהפוכות 
שניצבו בפני מו"פ צפון לא היו פשוטים. 
הללו  באתגרים  לעמוד  הצליח  אלקנה 
לו  דומה  שאין  חקלאי  מרחב  ולקדם 
של  עשיר  ומגוון  אקלים  תנאי  מבחינת 
גידולים: החל מבננות בגובה מינוס 200 

מטר בכינרת ועד דובדבנים בגובה 1200 
מטר ברמת הגולן. אלקנה הוא איש שטח 
אשר הכיר היטב את המרחב וידע כיצד 
הקשיים  עם  ולהתמודד  אותו  לקדם 
הינה  אלקנה  של  התרומה  והאתגרים. 
מבקש  אני  כך  ועל  ומשמעותית  גדולה 

להודות מאוד."  
אלקנה הנרגש אמר באירוע: "ארגון כמו 
בחזית  להיות  העת  כל  נדרש  צפון  מו"פ 
והפיתוח  – חזית החשיבה, חזית המחקר 
החקלאי ובחזית המענה לצרכי חקלאות 
האזור. בתקופה זו יזמנו והפעלנו מיזמים 
נרתמו  אליהם  מגוונים,  בתחומים  רבים 
לקידום  רבות  ויתרמו  ותרמו  החוקרים 

אלקנה בן ישר. תמונה: יח"צ

החקלאות: מיזמים בהגנת הצומח, גידול 
מטעים, הדברה ידידותית, חיזוק ופיתוח 
כל  המו"פ-  פעילות  בתחום  איזורים 
גיוס  ייחודית,  התארגנות  מחייב  מיזם 
ובעיקר  ומחוץ  מבית  מדעיים  כוחות 
בהצלחה  קלטנו  המיזם.  ביעדי  עמידה 
ומדהימה  צעירה  חוקרים  קבוצת  רבה 
שנהפכה לקבוצה מובילה ובעלת רעיונות 
יצירתיים ואני מאמין כי היא זו שתוביל 
הבאות.  בשנים  המו"פ  את  מקצועית 
מנת  על  להמשך  צריך  זה  תהליך 
את חקלאות  ולפתח  להמשיך  שנוכל 
ממשקים  לייצר  ובמקביל  האזור 
מהחקלאות  חלק  שיחברו  מתאמים 
בגליל  שמתפתח  ה'פודטק'  למהלך 
הארגון,  לעובדי  מאחל  אני  המזרחי. 
ובראשם לחיה שנטלה על עצמה את 
המסע,  בהמשך  הצלחה  המשימה, 
של  ועצמאותו  ייחודו  על  שמירה 
שמאפיינת  יחידה  וגאוות  צפון  מו"פ 
המורכבת  התקופה  העובדים.  את 
שעומדת בפני חקלאות ישראל בכלל 
והצפון בפרט, תאתגר ללא ספק את 

מו"פ צפון".
רק-יהלום  חיה  תחליף  אלקנה  את 
בעלת  בהכשרתה,  אגרונומית   ,)55(
הצמח  במדעי  בהצטיינות  ראשון  תואר 
בפקולטה לחקלאות של האוני' העברית 
במכללת  עסקים  במנהל  שני  ותואר 
כמנכ"ל  כיהנה  רק-יהלום  רופין. 
משתלות מי עמי, עסקה בניהול השיווק 
ומילאה  בע"מ  ניהול  שה.נ.נ.  בחברת 
תפקידים ניהוליים כדירקטורית באבוג'ן 
בע"מ, בתפקיד מנהלת חטיבת הניסויים 
מודל.  צמחי  מחלקת  ומנהלת  בצמחים 
כמו כן, כיהנה כמנהלת ייצור ואגרונומיה 
הבורסאי  האגף  וכמנהלת  חן  במשתלות 

במשתלת קרבס.


