
אילנה דרור, נשואה + 5 מגבעת זאב, תואר שני בכלכלה חקלאית ומנהל מהפקולטה 
לחקלאות ברחובות. דרור עבדה 23 שנה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשורה של 
תפקידים בכירים, ביניהם כחמש שנים כראש גף החקלאות. דרור אמרה עם הכניסה 

לתפקיד "החקלאות נמצאת בתקופה מאתגרת ואני רואה בתפקידי שליחות לייצג הן 
כלכלית והן מקצועית את החקלאים ואת החקלאות כולה. אני מאחלת למחליפתי, 

רחל בורושק, פרישה מהנה". ראשי התאחדות חקלאי ישראל בירכו את אילנה 
דרור לרגל מינויה והודו לרחל בורושק על תרומתה לטובת החקלאים והחקלאות 

הישראלית.
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל, מאיר צור: "אני מברך את 

אילנה לרגל כניסתה לתפקיד וסמוך ובטוח שתעשה חיל". צור הודה לבורושק ואמר: 
"רחל היא אשת מקצוע ראשונה במעלה. הניסיון המקצועי שלה זאת לצד הצורך 

לשמור על החקלאות ועל ענפיה הינם נכס צאן וברזל לחקלאים, להתאחדות חקלאי 
ישראל ולחקלאות כולה". מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, אבשלום )אבו( וילן: 

"אני מודה לרחל על שנים רבות של פעילות ועשייה. הניסיון המצטבר, המקצועיות, 
ההיכרות עם כלל ענפי החקלאות וההסכמים אליהם הגיעה ברבות השנים ראויים 
להערכה. אני מברך את אילנה לרגל כניסתה לתפקידו. דובר באשת מקצוע רצינית 

המבינה הן את העולם הכלכלי והן את העולם החקלאי לעומק ואני סמוך ובטוח 
שתעשה עבודה מצוינת".   ▲

אילנה דרור נבחרה לכהן ככלכלנית 
התאחדות חקלאי ישראל

אילנה דרור נבחרה לכהן ככלכלנית התאחדות חקלאי ישראל. דרור מחליפה את רחל בורושק שעבדה 
ככלכלנית ההתאחדות כ-39 שנה ויצאה לפנסיה. דרור נכנסת לנעליים גדולות מאוד של בורושק שהיתה 

שנים רבות מהאורים ותומים בתחומה  •

ענף בכותרות

כלכלנית התאחדות חקלאי ישראל. 
אילנה דרור

משרד החקלאות יתמוך בקידום מכירות )קד"מ( לייצוא 
תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2020-2018, בהיקף של כ- 5 

מיליון ₪. מטרת התמיכה היא לעודד לפתח ולהרחיב את 
הייצוא לשווקים חדשים בצפון אמריקה )ארצות הברית 

וקנדה( ולשווקי המזרח )יפן, דרום קוריאה, טיוואן, סינגפור, 
הונג-קונג, סין והודו(, בכדי לצמצם את התלות בשווקי 

הייצוא המסורתיים באירופה. מטרת הנוהל היא לאפשר 
לחקלאים לתכנן מראש את פעילות קידום המכירות לייצוא 
ולהגדיל את הוודאות בפעילות העסקית בשווקים אלו.  ▲

תמיכה ועידוד לייצוא חקלאי
משרד החקלאות משיק מסלול לקידום 
מכירות לייצוא תוצרת חקלאית טרייה 

לחו"ל בהיקף של כ- 5 מיליון ₪  המטרה, 
עידוד, פיתוח והרחבת הייצוא החקלאי 

בעיקר לשווקים חדשים, כדי לצמצם את 
התלות בשווקי הייצוא המסורתיים •
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