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 מי אנחנו ומה אנו עושים
 . . . חקלאים בני חקלאים, דור שני ושלישי של חקלאים

מגדלת  רעננים-עלעליםחברת  –עם שורשים חקלאיים עמוקים ודור המשך של מגדלים צעירים 
 .  2BFreshתחת המותג  - וליצוא ,לשוק המקומי (microgreens)מיקרו -עשבי תיבול, חסות ועלי

עם  )TAP (eshuva Agriculture ProjectsTשפותחו ע"י  גידול מתקדמותמשתמשים בשיטות אנו 
כדי לספק  —בתנאים הכי טובים שניתן וידע המאפשרים לגדל את התוצרת  שימוש בטכנולוגיה

 ומאוד בריא!מוצר נקי, טעים, יפה 

 שנה, והיה לחלוץ בתחום החקלאות ההידרופונית בארץ. 20המשק מגדל עלים ירוקים כבר 

 .אקולוגיתושנים בשיטות של חקלאות מתקדמת  10 -כהתחלנו לפתח לפני המיקרו -את חממת עלי
 אנו מספקים מגוון גדול של עלי מיקרו למיטב המסעדות, המלונות וחברות הקייטרינג בארץ מאז

  ובעולם.

פוד" בזכות רמת הוויטמינים והנוטריינטים העצומה שלהם. לכן, -המיקרו ידועים כ"סופר-כיום, עלי
 מיקרו.-תוכלו להוסיף עליבכל סלט, סנדוויץ' ושייק בריאות 

 ?אנחנו אומרים שהעלים האלו מושלמיםולמה 
כי הם מלאים בטעם, מפוצצים בוויטמינים, יפהפיים וקראנצ'יים. והם כל כך נוחים לשימוש. זה 

 למה :(.

מאמר  –)אל חשש  בקליקד"ר אורי מאיר צ'יזק אמר את זה הכי טוב, תציצו בעצמכם במאמר 
 ידידותי למשתמש(.

 רגע, רוורס קטן...מי זה אנחנו ?
 טיפונת היסטוריה. אין צורך להוציא מחברות, נעשה את זה קצר:-טיפ

 האב. ושתלנות הוורדים שנה עסקו בענף הפרחים 60פחת תשובה, לפני במשק של מש •
 . עוזי, ובהמשך הצטרף הבן ויקטור

הגיע עוזי לתחום הגידול ההידרופוני, ומשם, במהלך הסתובבויות בעולם  90 -בסוף שנות ה •
המיקרו באיטליה -הם גילו את גידולי עלי, אבנר שוחט ,יחד עם מי שהפך לשותפו העסקי

 בינו שזה "הדבר הבא". וה

מיקרו לשוק -עוזי לקיבוץ רמת הכובש )שגידלו גם הם עלי שנים בוצע מיזוג בין 4לפני  •
 .עלעלים רעננים אגש"ח בע"מהמקומי( וכיום זו חברה אחת גדולה שנקראת 

https://www.alalim.co.il/
https://www.2bfresh.com/single-post/2017/12/16/Microgreen-Smoothies
https://www.taprojects.com/
file://///tap_srv/users/mandely/Desktop/Yael%202016-2017-2018/ערכים%20תזונתיים%20-%20אורי%20מאיר%20צ'יזק/עלעלים%20-%20דר.%20אורי%20מאיר%20צ'יזיק%20(עברית).docx
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 ומה יש לנו להגיד?
ההמשך"  החזון הוא ליצור חקלאות חדשה ומתחדשת שתיצור מקום עבודה אטרקטיבי ל"דור

 שירצה לחזור ולעבוד במה שנקרא "חקלאות הייטק".

ולשמוח שבאמת . ולהביאם אל חיק כל משפחה, מסעדה, אירוע וכו'לגדל מוצרים טעימים ובריאים 
 כך בריא! -הרבה אנשים אוכלים ירק טרי, טעים וכל

 תאילנדים, הודים ועוד.קיבוצניקים, מושבניקים ,עירונים, ערבים,  —והכל בעבודה משותפת 

 

 עללים רעננים
 נוף הרים

 42855מושב עולש, 

   894-0507 09 טל:

 פלג בכור :פניות עיתונאים ובלגרים

mailto:sales@taprojects.com

