תערוכת
חקלאות ישראלית חכמה

17.10.2018
הגן הלאומי מעיין חרוד | יום רביעי ,ח' בחשון תשע"ט,
בין השעות  | 16:00-9:00כניסה חופשית
הגרלת  3גנרטורים של
ימאהה לכל באי התערוכה.

יריד איכרים ססגוני ומיוחד
בשיתוף עם מועצה אזורית גלבוע

קשר ימי

www.kesher-yami.co.il

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

להבטחת מקומך בין המציגים:
עדנה זיו מנהלת התערוכה
מיילedna.ziv@tmags.co.il :

הרפת והחלב

יורם טביבי מנהל פרוייקטים
מייל | yoram.tabibi@tmags.co.il :נייד052-2773132 :

מקבוצת :

מארגנים:

הרפת והחלב
44

יוני 2015

בּ-בּגֹויִם" (יחזקאל ,לו' ,ל')
נּובת הַ ָּׂשדֶ ה :לְ ַמעַ ןֲ ,א ֶׁשר ֹלא ִתקְ חּו עֹוד ֶחרְ ּפַ ת רָ עָ ַ
"וְ הִ רְ ֵּב ִיתי ֶאתּ-פְ רִ י הָ עֵ ץְּ ,ות ַ

הוועידה השנתית להצלת החקלאות הישראלית
 10:30 - 10:00דברי פתיחה
אורי אריאל ,שר החקלאות ופיתוח הכפר
ח"כ איתן ברושי ,מפלגת המחנה הציוני
דני עטר ,יו"ר הקרן הקיימת לישראל
עובד נור ,ראש מועצה אזורית גלבוע
מאיר צור ,מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות
חקלאי ישראל
 12:00 - 10:30כנס מגדלים :עידוד כחול לבן מול מדיניות היבוא
אלי אהרון ,ארגון מגדלי הירקות
רני ברנס ,יו"ר ענף הפירות
צבי אלון ,מנכ"ל מועצת הצמחים
אורי צוק-בר ,סמנכ"ל החטיבה למחקר כלכלה
ואסטרטגיה ,משרד החקלאות
אבשלום (אבו) וילן ,מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל
עו"ד דודו קוכמן ,מזכ"ל האיחוד החקלאי
חזי דניאל ,מגדל מיישוב אחיטוב
בהנחיית :מאיר יפרח ,מזכיר ארגון מגדלי הירקות
 13:30 - 12:00כנס :משבר משק המים
זאביק אחיפז ,מנהל אגף התפעול רשות המים
יועד לודר ,מנהל אגודת המים חוף הכרמל
ד"ר אסף לוי ,סגן מנהל הרשות לתכנון ,משרד החקלאות
אבשלום (אבו) וילן ,מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל
פלג אוריון ,יו"ר אגף המשק תנועת המושבים
ירון סולומון ,מנהל המחלקה להתיישבות ,האיחוד החקלאי
בהנחיית :ארז וייסמן ,מנכ"ל ארגון עובדי המים
 15:00 - 14:00הענקת אותות הוקרה לחקלאים מצטיינים
עובד נור ,ראש מועצה אזורית גלבוע
איציק חולבסקי ,ראש מועצה אזורית מגידו
אייל בצר ,ראש מועצה אזורית עמק יזרעאל
מס' המקומות מוגבל | לרישום לוועידה ניתן לפנות לעדנה זיו :בדוא"ל edna.ziv@tmags.co.il
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