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"ְוִהְרֵּביִתי ֶאת-ְּפִרי ָהֵעץ, ּוְתנּוַבת ַהָּׂשֶדה: ְלַמַען, ֲאֶׁשר ֹלא ִתְקחּו עֹוד ֶחְרַּפת ָרָעב-ַּבּגֹוִים"      תערוכת
)יחזקאל, לו', ל'(

חקלאות ישראלית חכמה

הגרלת 4 אופניים חשמליים יוקרתיים 
לכל באי התערוכה

http://www.metrocycle.co.il/

 הגן הלאומי מעיין חרוד | יום חמישי, ו' בחשון תשע"ח, 

בין השעות 16:00-9:00 | כניסה חופשית

 יריד איכרים ססגוני ומיוחד 
בשיתוף עם מועצה אזורית גלבוע

ביריד יוצגו דוכנים של יצרני:
יינות • גבינות • תבלינים  • • שמן • זיתים • דבש 
• לחמים • ירקות ופירות • משקאות טבעיים • ועוד...

   חקלאות

ישראלית

       חכמה 

הרפת והחלב

הוועידה השנתית לחדשנות ולחקלאות הישראלית
דברי פתיחה  10:30 - 10:00

אורי אוריאל, שר החקלאות ופיתוח הכפר  
                      ח"כ איתן ברושי, מפלגת המחנה הציוני

דני עטר, יו"ר קק"ל
עובד נור, ראש מועצה אזורית גלבוע  

מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל  

כנס יצואנים: אגרו-טכנולוגיה )יצוא( ישראלית  12:30 - 10:30

גדי אריאלי, מנכ"ל מכון היצוא, דברי פתיחה  
ג'מאל זועבי, מרכז בכיר - סיוע לתעשייה, משרד הכלכלה  

                        לאה פורת, מנהלת ענף אגרוטכנולוגיה, מכון היצוא
                        צפריר אסף, מנהל מחלקת שווקים מתעוררים 

                      ומוסדות פיננסיים, משרד הכלכלה
                        יעל קוז'וקרו, מנהלת פרוייקטים לקידום יצוא המרכז                   

 לסחר חוץ, משרד החקלאות   
 ד"ר ניצה קרדיש, מנכ"לית חממות טרנדליינס ישראל

 אמנון אופן, דירקטור חברת נען - דן ג'ין
 עו"ד יאיר אסטליין, משרד עורכי דין אסטליין ושות'

 עידו מסלטון, מנהל מודיעין עסקי, דשנים כיל 
בהנחיית: אופיר ליבשטיין, יו"ר אגריטך

כנס מגדלים: שוק סיטוני בעידן רשתות השיווק  14:00 - 12:30

יעל שאלתיאלי, חברת דירקטוריון השוק הסיטוני בישראל   
מאיר יפרח, מזכיר ארגון מגדלי הירקות

                          רני בר-נס, יו"ר ענף הפירות
 הרצל קרן, מזכיר איגוד משווקי הפירות והירקות בישראל

צבי אלון, מנכ"ל מועצת הצמחים 
אבשלום )אבו( וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל   
 ד"ר יעל קחל, החטיבה למחקר כלכלה ואסטרטגיה, 

משרד החקלאות
                      בהנחיית: פלג אוריון, יו"ר אגף המשק תנועת המושבים

הענקת אותות הערכה לחקלאים ולמשקים מצטיינים  15:00 - 14:00

עובד נור ראש מועצה אזורית גלבוע  

מס' המקומות מוגבל | לרישום לוועידה ניתן לפנות לעדנה זיו: בדוא"ל edna.ziv@tmags.co.il או באתר 

            

 


