מצוינות

חקלאות פורצת דרך
תחרות "אות קנט"

מטרת האות היא להעלות על נס את תרומתם של גופים ציבוריים ,מסחריים ואנשים פרטיים לקידום
החדשנות בחקלאות בישראל ולהפיכתה למובילה בעולם

ק

נט ,הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות ,משיקה את תחרות "אות
קנט לחקלאות פורצת דרך" .האות יוענק לגופים ציבוריים,
לחברות מסחריות ולאנשים פרטיים שתרמו תרומה משמעותית
לקידום החקלאות הישראלית ואשר הובילו פיתוחים פורצי דרך שסייעו
להפיכתה של החקלאות הישראלית לחדשנית ולמובילה בעולם .זאת,
במטרה להעלות על נס ולהוקיר את חשיבות החקלאות בקרב הציבור
הרחב .ההכרזה על הזוכים והענקת האות יתקיימו באירוע השנתי של
החברה שיתקיים במרץ 2011
חברת הביטוח קנט ,שהוקמה בשנת  ,1967חרטה על דגלה לסייע,
ככל האפשר ,לחקלאים הישראלים ולאפשר להם את "הצעד הנוסף"
ואת הגיבוי שלו הם זקוקים בכדי לקדם ולפתח את החקלאות בארץ,
כענף אסטרטגי הקריטי לביסוסה של המדינה ,לשמירה על קרקעותיה
ולאי תלות במקורות מזון חיצוניים .בנוסף ,תכניות הביטוח השונות
של החברה ,הנחשבות למובילות בתחומן בעולם המערבי ,מאפשרות
לחקלאי הישראלי להתמודד ,בראש כלכלי שקט ,מול עמיתיו ברחבי
העולם ולהפוך את החקלאות המקומית ,על כל ענפיה ,לאחת
המובילות בעולם.
השנה ,החליטה החברה למסד את ההכרה בפועלם של אלו שתרמו
לפיתוחים חדשים בחקלאות ,הן ברמה המקומית והן ברמה הבין-
לאומית ,ולהשיק תחרות בסיומה יוענק האות החדש .האות יוענק
לגופים פורצי דרך בחקלאות בשלוש קטגוריות:
• גופים ציבוריים כגון אוניברסיטאות ,חממות טכנולוגיות ומכוני
מחקר.
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• חברות מהמגזר העסקי.
• אנשים מהמגזר הפרטי (כולל חקלאים).
על פי התקנון האות יוענק לזוכה אחד בכל קטגוריה שהביא לפיתוח
העומד בקריטריונים של חדשנות ,היתכנות טכנולוגית ,תרומה
משמעותית גדולה לענף או לכלל החקלאות ,יוזמה והתייעלות .בנוסף,
כל פיתוח יועמד להתרשמות אישית של ועדת השיפוט שתורכב מבכירי
ענף החקלאות בארץ.
מעבר לקבלת האות היוקרתי ,כל אחד מהזוכים יוכל לעשות שימוש
באות ובלוגו שעוצב עבורו ,על מנת לקדם ,מסחרית ,את הפיתוח בארץ
ובחו"ל.
לדברי דודי גינזבורג ,מנכ"ל קנט" ,החקלאות הישראלית נמצאת בחוד
החנית של הטכנולוגיה והחדשנות ונחשבת לאחד הענפים המתקדמים
ביותר בישראל .החקלאות הישראלית הפכה לשם דבר ברחבי העולם
ביעילות ,בטעם ,ביופי ובכל שאר הפרמטרים שהפכו את התוצרת
הישראלית למבוקשת בעולם ואת הידע שפותח בארץ לנחשק בכל
רחבי הגלובוס .כמי שעומד בראש חברה הנחשפת לכך מדי יום ,החלטנו
להעלות על נס ולהביא לתודעת הציבור בארץ את החדשנות המקומית
ואת אלו התורמים להפיכתה למובילה בעולם".
פרטים על המועמדות לפרס ניתן לקבל באמצעות אתר האינטרנט של
קנט ()www.kanat.co.il
חברי ענף החלב והבקר מוזמנים להעלות על הכתב את החדשנות שלנו,
שמובילה בעולם ולהגיש את ההצעות לקרן לנזקי טבע 

