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חדשות האירוע הגדול בישראל 
לשיווק תוצרת חקלאית

הבמה 
המרכזית של 

החקלאות 
בישראל

מפגש ישיר בין חקלאים, רשתות 
שיווק, לקוחות מקצועיים, קנייני 
תוצרת, שפים, מסעדנים, אנשי 

תעשיית המזון, ומנהלי מטבחים 
מוסדיים, ספקי תשומות. באים 

לעשות עסקים. 

28-27 ביוני 2017, ימים שלישי ורביעי, 
11B11 ו־A ,10 גני התערוכה, ת״א, באולמות

השקה בלעדית של זני עגבנייה עם חיי מדף ארוכים 
)זהרה של אדמה מכתשים, ואשכול של א.ב. זרעים( שמים את החקלאות במרכז. מגיעים לתערוכה בקלות מכל מקום בארץ בכורה עולמית של זני צ'רי של סינג'נטה

 כנס חירום - שומרים על הרפת המושביתתצוגת טרקטורים חדשים

כנס חירום: מלחמה על מחיר המים
הצלחה מסחררת לעגבניית מגי 

בעקבות פגישה בתערוכה

בתערוכה יתקיים  כנס מצטרפים לענף 
האבוקדו - אבוקדו הוא המלך
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דבר העורך

קוראים יקרים

כולם מסכימים כי הדרך לשיפור מצבה של החקלאות עוברת דרך אחדות - כוחנו באחדותנו. 
למגזר החקלאי יש הזדמנות יוצאת דופן להוכיח את אחדותו ולהפגין את עוצמתו ב 27-28 ליוני בתערוכת פרש אגרו 

משוב בתל אביב. 
אנו מקיימים בתל אביב את התערוכה בפעם ה 27, כדי להעלות את חשיבותה של החקלאות לראש סדר היום הציבורי. 

אני קורא כאן לכל ראשי המועצות האזוריות, ראשי הארגונים החקלאיים, מגדלים, חוקרים וכל מי שהחקלאות יקרה ללבו לבוא ולקחת חלק פעיל 
בתערוכה, בכנסים ובמפגשים שיתקיימו בה.

ביחד נפגין  את חשיבות קיומה של החקלאות בישראל, את יופייה ואת תרומתם הציונית הגדולה של החקלאים.  
הגדלת הרווחיות של החקלאים היא היעד המרכזי שאותו הצבנו לעצמנו בתערוכה. 

אין כמעט שבוע ללא כתבה או אייטם חדשותי שבו רואים חקלאי מציע לאזרחי ישראל לבוא ולקחת את מיטב התוצרת של אדמתו חינם עין כסף. את 
זה אנחנו 

רוצים להפסיק!
אין כמעט שבוע בלי כתבה או אייטם חדשותי שבו רואים חקלאי מציע לאזרחי ישראל לבוא ולקחת את מיטב התוצרת של אדמתו חינם אין כסף. למה ? 
כי מחירי השוק של העגבניות או המלפפונים או פלפלי הגמבה שהוא גידל בעמל רב לא מצדיקים את קטיפתם, העמסתם בקרטונים על משאיות ושליחתם 

לרשתות השיווק. פשוט לא משתלם.
וכך שבוע אחרי שבוע זועקות הכותרות על החקלאות הקורסת אל מול רשתות השיווק שמסכמות עוד שנה גדושת רווחים ומוצלחת. זאת כשאחד ממנועי 

הצמיחה החשובים של רשתות השיווק הם הירקות והפירות של אותם חקלאים עצמם, שלא מצליחים לגמור את החודש.
למה זה קורה בעצם?

כי לתוצרת החקלאית אין זהות על המדף ברשת. במדף של המלפפונים יש כאלה שבאו מאחיטוב, כאלה שיובאו מעזה או כאלה שיובאו מירדן. כך זה גם 
במדף של העגבניות. אין פרמיה על איכות ואין תמורה בעד השקעה מיוחדת בתוצרת.

כן, תאמינו או לא. לחקלאי ישראל, לרובם לפחות, אין אפשרות לדעת מראש מה יהיה המחיר של התוצרת שהם מגדלים. אחרי שהם יתחחו את האדמה, 
יזרעו, ישקו וידשנו – ואחרי שהאדמה תתן את יבולה – רק אז יבדוק החקלאי המיוזע באתר של מועצת הצמחים מה "מחיר השוק" של המלפפון שזה 

עתה סיים לקטוף בדם וביזע רב.
ובכן הריטואל הזה איננו גזירת גורל. חקלאי ישראל לא חייבים להמשיך ולהיות קרבנות של שוק כל-כך לא משוכלל שכזה. והגיע הזמן לשנות את כללי 

המשחק, למרות שהשמרנות וחוסר היכולת לשנות הרגלי עבר מקשים על מרבית השחקנים לפעול בכיוון הנכון.
חיים אלוש  

 
 

כוחנו באחדותנו 

בקרו אותנו בפייסבוק

עורך אחראי: חיים אלוש  
ניהול פרוייקטים: בוריס גרינשפון

מנהל העיתון: דוד ביטון
מנהלי תיקי לקוחות: מיה אזולאי, פאני פחימה,  

    מזל ביתן
מחלקת מנויים: פנינה אלוש

עיצוב: סטודיו רוג
הנהלת חשבונות: ג'ואל דוד

הפצה: פנחס ביטון

כתובת המערכת: רח' החלוץ 118, באר-שבע 84207
טל' 08-6273838 )רב-קווי(, פקס 08-6230950

info@mashov.net  www.mashov.net
בקרו באתר 

www.agro.mashovgroup.net
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אתה בפנים?

מקום אחד, זמן אחד
לצורך העצמת המגזר החקלאי 

אנו מבקשים את עזרתכם באיתור 

100 המשקים החקלאים 
המצליחים בישראל!!!

בכל ענפי החקלאות: ירקות,לול, מחלבות,
פירות,גדש,גפן, דגים, אורגני דבש  ועוד!!!
נא לשלוח את פרטי המשק, סוג הגידול, 

איך מתבטאת ההצלחה?
 המשקים  המצליחים בישראל יוצגו 

בועידת ישראל לחקלאות ב־דצמבר 2017

הצעות לשלוח למייל:
info@mashov.net

המשקים המצליחים בישראל

במסגרת ועידת ישראל לחקלאות זו ההזדמנות היחידה שלך לגלות, לפגוש ולהכיר במרוכז 
את כל חברי הנבחרת האיכותית הזו. אל תפספס אותה…

ב:
צו

עי
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100 המשקים החקלאים 
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בכל ענפי החקלאות: ירקות,לול, מחלבות,
פירות,גדש,גפן, דגים, אורגני דבש  ועוד!!!
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הצעות לשלוח למייל:
info@mashov.net
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חגיגת החקלאות
של ישראל

ערוכה הבינלאומית השנתית הגדולה והוותיקה בישראל לשיווק 
החקלאות  את  לשים  למטה  לעצמה  שמה  חקלאית,  תוצרת 
הישראלית במרכז.  השנה החליטו בקבוצת “משוב״ המארגנת 
יציגו  שבה  והתערוכה  התצוגה  שטח  את  להגדיל  האירוע  את 
הסעדה,  חברות  מזון,  קנייני  הפיתוח,  מרכזי  החקלאים,  מיטב 
חברות הזרעים והמשקים הגדולים מרחבי הארץ כדי לעודד את 

החקלאות הישראלית.

מקבלי  ח״כים,  ממשלה,  שרי  בתערוכה,  המשתתפים  בין 
ההחלטות, יו״רים, מנכ״לים ומנהלי השיווק המובילים בתעשייה 

אולמות  שלושה  פני  על  תשתרע  התערוכה  ומהעולם.  מהארץ 
עשרות  בה  ויוצגו  בתל-אביב  התערוכה  שבגני  הירידים  במרכז 
זנים של פירות וירקות שלא הוצגו עד היום, תוצרת ממחלבות, 
יקבים, בתי בד ומכוורות, ביתני אוכל בסגנון השווקים המובילים 
כיצרנית  ישראל  לחזק את מעמדה של  זאת, במטרה  כל  בחו״ל. 

מובילה ואיכותית של תוצרת חקלאית טרייה וייחודית. 

מאמינים  ״אנו  והתערוכה:  משוב  קבוצת  יו״ר  אלוש,  חיים 
מזמינים  אנחנו  אותה.  להעצים  ורוצים  הישראלית  בחקלאות 
ולשמוע מבכירי  ולהשתתף בתערוכה  את אנשי המקצוע לבוא 

את  ולראות  חקלאיים  לפתרונות  להגיע  ניתן  כיצד  התעשייה 
ישנה  האחרונות  בשנים  בתחום.  ביותר  החדשים  הפיתוחים 
אך  ״קריסה״  של  במונחים  החקלאות  על  מדברים  בה  מגמה 
מדינות רבות רואות בענף החקלאות הישראלית מודל ואנחנו 

כאן כדי להראות את המודל הזה״. 

בישראל  היחידה  התערוכה  הינה  ״אגרו-משוב״  תערוכת 
המייצגת את כל אזורי החקלאות, מרמת הגולן, הגליל, העמקים, 
בתאריכים  תתקיים  התערוכה  לערבה.  ועד  הדרום  השרון, 

ה-27-28 ליוני בגני התערוכה בתל אביב. 

בתאריכים 27-28 ליוני תתקיים תערוכת ״פרש אגרו משוב״ בגני התערוכה בתל אביב. 
השנה יגדל שטח התצוגה בתערוכה ויגדל מספר המציגים. התערוכה תשתרע על פני 
שלושה אולמות במרכז הירידים בגני התערוכה בתל אביב. f תערוכת תערוכת ״פרש 
אגרו משוב״ הופכת למוקד השקות. זני ירקות חדשים, מודלים חדשים של טרקטורים, 

חומרי דישון חדשים שיוצאים לשוק, כולם נחשפים תערוכת ״פרש אגרו משוב״. 

שטחי התצוגה בתערוכת פרש אגרו משוב הוכפלו. התערוכה תתקיים באולמות 
11A ,10 ו 11B במרכז הירידים בגני התערוכה שבתל אביב. 
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חגיגת החקלאות
של ישראל

תוכנית כנסים ואירועים בתערוכת
Fresh Agro Mashov

תערוכת  Fresh Agro Mashov והכנסים בה משמשים מזה שנים נקודת מפגש מועדפת לחקלאים, משווקים וצרכנים, ספקי 
תשומות, אנשי מקצועות התזונה והבריאות ונציגי הממשלה וגופים ציבוריים. בתערוכה ובכנסים שנערכים במקביל אליה נסגרות 

עסקאות שנתיות גדולות, נוצרים קשרים עסקיים, ומונח הבסיס להתקשרויות ארוכות בין מגדלים, משווקים וספקים שונים. 
כבכל שנה יתקיימו לצד התערוכה מספר כנסים מקצועיים ומספר אירועים חגיגיים, כנס שיווק ירקות ופירות, כנס מים, כנס שנתי 

של ארגון עובדי הפלחה, כנס לענף האבוקדו שבצמיחה, כנס מיזוג וצינון תוצרת וכנס רפתנים מהמושבים.  

יום שלישי 27/6/2017
במהלך כל היום יתבצעו מפגשי “נטוורקינג ויין” במתחם הVIP. מפגשי רישות עסקי – הכרויות יזומות במטרה לפתח את העסקים. 

08:00-12:00 כנס השנתי ארגון עובדי הפלחה  – השבחת החיטה המודרנית. 
מסורת היא כי ארגון עובדי הפלחה מקיים את הכנס השנתי שלו בתערוכה. מגדלים גדולים, ראשי הארגונים הכלכליים של הקיבוצים והתאגדויות מגדלים מובילות משלבים את 

ההשתתפות בכנס בביקור בתערוכה. זני חיטה עתיקים משדות הפלחה המסורתיים בארץ ישראל: אפיון מגוון גנטי ״אבוד״ לטובת השבחת החיטה המודרנית – מהנעשה ארץ 
ובעולם. היבטים כלכליים ושיווקיים - לחשוב מחוץ לקופסאת הקומודיטי והלינקג׳: מה רוצה השוק בארץ ובעולם? תזונה בריאה, קיימות, רווחיות, אתגרים והזדמנויות

 הכנס מאורגן על ידי ארגון עובדי הפלחה בשיתוף קבוצת משוב. ישתתפו בו ראשי ענפים בקיבוצים, מגדלים מובילים, נציגי חברות זרעים וגופים נוספים העוסקים בענף. 
הנושאים העיקריים שידונו בו השבחת זנים, וחשיבה עסקית מחוץ לכופסא.

12:30 טקס פתיחה חגיגי של התערוכה במעמד שר החקלאות ובמעמד נשיא התערוכה, שגריר ישראל בסין עד לאחרונה  מתן ולינאי. 
הרמת כוסית לרגל המפגש השנתי של חקלאי ישראל במסגרת התערוכה. המעמד בנוכחות שר החקלאות, ראשי הענף, שגרירים ומוזמנים מכובדים אחרים.

16:00 13:00 כנס מצטרפים לענף האבוקדו  - אבוקדו הוא המלך 
האבוקדו הוא אחד מענפי החקלאות המשגשגים ביותר בעולם. עקומת הביקוש לאבוקדו עולה מדי שנה. ישראל משווקת רק 5.7% מכלל שוק האבוקדו העולמי. מקסיקו בראש 

עם 57% מכלל הייצור ואחריה קולומביה וצ׳ילה.
מטרת הכנס לעודד ולהרחיב את שטחי הגידול בישראל בקרב מגדלי האבוקדו הקיימים ובקרב מגדלים חדשים ומשטחי גידול שונים. תוצג בו תמונת מצב עולמית, בדגש על 

הפוטנציאל באסיה.
 

14:30 - 16:30 מפגש חגיגי של הנהלת ארגון מגדלי ירקות 

16:30-18:00 כנס מים - כנס חרום נלחמים על מחיר המים.
יו״ר הכנס -שי חג׳ג׳, ראש המועצה האזורית מרחבים. 

אוכלוסיית ישראל מונה כיום  8.68 מיליון נפש. עם קום המדינה בשנת 1948 מנתה אוכלוסיית ישראל 806 אלף תושבים. בשנת 2048, צפויה אוכלוסיית המדינה להגיע ל15.2 מיליון נפש. 
הגידול העצום באוכלוסיית ישראל והמחסור העולמי במזון שרק ילך ויגבר, מחייב לפתח  ולהרחיב את שטחי החקלאות בישראל וכמובן להגדיל  את מצאי  המים לחקלאות. 

בכנס תידון סוגיית מחירי המים לחקלאות, פיצויי לחקלאים שנפגעו מהשינויים במחיר. בנוסף יורחב הדיון בסוגיית הגדלת מצאי המים בכלל ולחקלאות בפרט. 
הכנס בהשתתפות השר יובל שטייניץ הוא שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, חבר הכנסת דודי אמסלם יו”ר הועדה המשותפת של ועדות הפנים והכלכלה שדנה בסוגיית מחיר 

המים. 

יום רביעי 28/06/2017
08:30-13:00 מאוקיינוס אדום לאוקיינוס כחול הכנס השנתי המוביל בישראל לשיווק ירקות ופירות 

בענף הירקות ובענף הפרות חושבים במושגים של “טובים ורעים”, הגיע הזמן לשנות את הדיסקט, לחשוב מחוץ לקופסא ולאחד כוחות במטרה לתרום להמשך שגשוגו 
והתפתחותו של הענף. תוך שמירה על רווחיות סבירה של המגדלים והמשווקים ומחירים הוגנים לצרכן.

מטרת הכנס היא לבנות גשר להצלחה בשיווק ירקות. בכנס מיוחד זה ישתתפו מומחים, קניינים, רשתות שיווק, מגדלים, יצואנים וחוקרים ל”סיעור מוחות לאומי”. במהלכו יוצגו 
מקרים לדוגמא של סיפורי הצלחה. 

הכנס במעמד מנכ”ל משרד החקלאות מר שלמה בן אליהו ומר מאיר יפרח מזכיר ארגון מגדלי ירקות 

14:00-18:00 תוצרת חקלאית - חשיבות שרשרת הקירור בתוצרת חקלאית.
הכנס מאורגן על ידי איגוד אימקם 2000, הוא פתוח לחקלאים, למשווקים, סיטונאים, רשתות שיווק, חברות יצוא תוצרת חקלאית. ידונו פתרונות קירור וצינון לתוצרת 

טרייה.

15:00-17:00 כנס הרפת המושבית
מנחה הכנס ישראל טוטי בלוך, יו״ר שולחן החלב בתנועת המושבים ויו״ר מועצת התאחדות מגדלי בקר 

בארץ ישנן כ 750 רפתנים המנהלים רפתות במושבים שיוזמנו לכנס שיעסוק בעתיד הרפת המשפחתית. בכנס ישתתפו בו ראשי הענף ותנועות ההתיישבות ונציגי צוות המשא 
ומתן מול המדינה לקראת סיום מתווה לוקר.

מתווה לוקר לקראת סיום, ב 2019 יתקיים דיון מחדש על מחיר מטרה על פי חוק החלב ובכוונת בעלי הרפתות הקטנות מהמושבים להיערך למו״מ לקראת הסדר חדש. 
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שי  אמר  לחקלאות״   ״משוב  לאחרונה   קיים  אותו  בראיון 
לתערוכת   במקביל  המים שיתקיים  כנס  יו״ר  שיהיה  מי  חג׳ג׳ 
חבר  עם  יחד  לי,  שהיה  גאה  “אני   fresh Agro Mashov
שהובילה  בתהליכים   מרכזי  חלק  ועקנין,  איציק  הכנסת 
והכלכלה בראשותו של   ועדות הפנים  הועדה המשותפת של 
ח״כ דודי אמסלם״. בסופו של התהליך אושר, בתחילת השנה, 
עלו,  המים  מחירי  שנים שבהן  לאחר  המים.  לחוק   27 תיקון 
1.98 ש״ח לקוב  ולקבוע  הצלחנו להוריד את מחירי המים  ל 

תעריף מים אחיד לחקלאות.
לגדל  אפשר  אי  עוול.  בתיקון  מדובר  צודק.  מאבק  זה   “היה 

חקלאות ב 2.5 ₪ לקוב. 
יודע   אני   מבורך.   הוא  בחקלאות  ארצי  מים  משק  ניהול 

מקופחים  מרגישים  עצמאית  מים  המפיקות  שהאגודות 
כדי  שגם  כל שביכולתי  ואעשה  כך  על  אני מצר  זו  מהחלטה 

איתם  יעשה צדק״.
כחבר מרכז הליכוד, חבר מזכירות הליכוד, חבר לשכת הליכוד 
וחבר הליכוד העולמי, אפעל בכל הכוח ביחד עם חברי בהנהגה 
חקלאי  האזוריות ובהתאחדות  המועצות  במרכז  החקלאית  
ישראל “להחזיר עטרה ליושנה״. להוביל את החקלאות למקום 

לו היא ראויה.
תפקיד  את  עצמו  על  לקח  חג’ג  שי  מקיים.  נאה  דורש,  נאה 
יו״ר כנס החרום בנושא המים הרגיש כל כך שיתקיים בשולי 
החודש  בסוף  שתתקיים   Fresh Agro Mashov תערוכת 
חברי  בנוכחות  אביב  בתל  התערוכה  שבגני  הירידים  במרכז 

אספקת  המשפיעים  נוספים  ונציגים  החקלאות  ראשי  כנסת, 
המים ומחיר המים לחקלאות. 

המים.  לחוק   27 תיקון  גם  בכנס  ידונו  המים  למחיר  מעבר 
דודי  ח״כ  בהשתתפות   - מהשינוי  שנפגעו  למגדלים  פיצוי 

אמסלם יו״ר ועדת הפנים והסביבה
בעקבות  לחקלאות  קוב  מיליוני   20 העברת   הוא  נוסף  נושא 
פיתוח המסילה הרביעית בצמוד לנתיבי איילון. על מנת לקדם 
נחל  באגן  עילי  נגר  לעודפי  פתרונות  למצוא  יש  זה,  פרויקט 

איילון.
בנגב  מליחים  מים  התפלת  תוכנתו  את  נעמתי יציג  אורי  מר 

והקמת קו תמלחת.

הורדת מחירי המים 
הם צעד ראשון לחיזוק 

החקלאות בישראל! 
• שי חג'ג' ראש מועצת מרחבים יהיה יו״ר כנס המים שיתקיים בתערוכת פרש אגרו משוב.  

• מפגש טעון צפוי בכנס שיעסוק בסוגית מחיר המים ובפיתוח מקורות מים נוספים והגדלת מצאי המים. 
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האירוע הגדול בישראל לשיווק תוצרת חקלאית
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בתחומי  למעצמה  בודדים  עשורים  תוך  הפכה  ישראל  מדינת 
האבוקדו  פרי  גידולי  כיום,  האבוקדו.  של  והייצוא  הגידול 
כן,  על  בישראל.  ביותר  הרווחיים  הענפים  בין  נמצאים 
החליטו  ביוני  שתתכנס  הקרובה,  משוב״  ״אגרו  בתערוכת 
ולפתוח  המקומי-ארצי  בהיבט  האבוקדו  בנושא  כנס  לקיים 
יותר מפרי האבוקדו שהתחזיות  ניתן לייצא  את הדיון, כיצד 

כלפיו, רק עולות מיום ליום.  

2016 הייתה שנת השיא לאבוקדו הישראלי, שמחירו באירופה 
בעולם  לפרי  הביקושים  לטון.  יורו  לכ–2,500–2,600  הגיע 
בנגב  כי  והתבשרנו  מטעים  של  החדשות  הנטיעות  את  זירזו 
כיום,  אבוקדו.  של  נוספים  דונם  כ-1000  להישתל  הולכים 
אלף  שכ-74  אבוקדו  של  דונמים  אלף  כ-80  קיימים  בארץ 

מהם מניבים פרי.

נמצא  האבוקדו  ״ענף  האבוקדו-  שולחן  יו״ר  דור,  ראובן 
את  שרוצים  העולמיים  הביקושים  גרף  ועל  מתמדת  בתנופה 
שתילים  להשיג  ניתן  ולא  כמעט   2020 עד  הישראלי.   S-ה זן 
טופוגרפי  אזור  בכל  כי  לב  שמים  אנו  בישראל.  אבוקדו  של 
במדינה שיכול לטעת אבוקדו, נוטעים אבוקדו. אנו מאמינים 
שיווק אבוקדו  טון  120 אלף  גודל של  נראה סדר  ב-2017  כי 
65 אלף טון ילכו לייצוא. כיום רוב הייצוא הוא  שמתוכם כ- 
למדינות אירופה ומעט ממנו לדרום אפריקה ולדרום קוריאה. 
2017 נתחיל  אנחנו מחפשים שווקים חדשים - כנראה בסוף 
לייצא גם ליפן. בתי האריזה המרכזיים בתחום – גרנות וגליל 
מערבי נוטעים כמעט כל שנה כ-4000 דונם שאני מקווה שרק 

יגדלו עם השנים״. 

מתן וילנאי, שגריר סין לשעבר ונשיא תערוכת אגרו –משוב: 

״אבוקדו יהיה יעד מרכזי של ייצוא הסחורה החקלאית לסין, 
הוא  האבוקדו  כיום,  הגבול.  הם  בו  שהשמיים  ענק  שוק  זהו 
נהדרים של  גידולים  יש  אחד מהפירות הכי מבוקשים בסין.  
אבוקדו בארץ וצריך לקיים גשר בין ישראל וסין בנושא. זהו 

היעד שבו צריך לעסוק בכל הכוח!״

חיים אלוש, יו״ר תערוכת אגרו משוב אשר מקיימים את הכנס 
״ישראל צריכה להגביר את נטיעות האבוקדו. יש פה ענף ענק 
שרק הולך וצומח והתחזיות שלו רק מעודדות. אנו יודעים כי 
הנפילה״.  ״מתי תהיה  קיים החשש של  אצל החקלאים תמיד 
את  מזמינים  אנחנו  האבוקדו,  בפרי  מאמינים  שאנחנו  בגלל 
ביותר  הטובים  מהאנליסטים  ולשמוע  להגיע  המגדלים  כלל 
ב-27-28  משוב  אגרו  בתערוכת  שיתקיים  האבוקדו  בכנס 

ליוני כיצד הגידול רק יעלה ויצמח״

כנס מיוחד - אבוקדו הוא 
המלך מצטרפים לענף 

החקלאי המשגשג 
בשנים האחרונות, כחלק מטרנד הבריאות העולמי, נהנה האבוקדו ממעמד של אחד הפירות הבריאים 

בעולם וכיוצא בזה, כאחד מהגידולים הרווחיים והיציבים. המעמד הזה הביא לידי גידול שנתי של ביקושים 
אדירים לפרי.  מתן וילנאי, שגריר ישראל בסין לשעבר: ״היעד העיקרי לייצוא האבוקדו יהיה סין״. 



נפגשים בתערוכת 
החקלאות 

פרש אגרו משוב 
28-27 יוני 2017 

גני התערוכה 
תל אביב 
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כלכלי  משבר  שנים  כשלוש  לפני  חוו  בערבה  החקלאים 
החקלאי  מהייצוא  בפדיון  חדה  בעקבות ירידה  שנוצר  גדול, 
הפלפל  של  העיקריים  השיווק  יעדי  ורוסיה,  אירופה  במערב 

שהוא הגידול הדומיננטי ביותר בערבה.
חקלאי  של  הכלכלי  כיצד השתנה מצבם  לברר  ניסה  משוב 

הערבה  והאם  שינה את  הרכב הגידולים החקלאים באזור? 

לפני כשנתיים  סיכמו  משרדי החקלאות והאוצר,  על תכנית 
100 מיליון ש״ח להשקעות בערבה  על  בגובה  ייחודית  סיוע 

מנת לתמוך בשינוי מגוון הגידולים באזור. 
המרכזי  הגידול  להסכם  ענף  עד  היה  ליצוא  הפלפל   ענף 
על  שהתבססה   , החקלאות  בערבה  של  ביותר  והמשמעותי 

גידול זה כמקור תעסוקה עיקרי.
גדול  שינוי  ממש  עצום,  הוא  בערבה  היום  הגידולים  מגוון 
 : בערבה  היום  מגדלים  קסמים.  במטה  כאילו  שהתרחש 
אבטיחים, מלונים, חצילים, עגבניות, פרחים, מנגו, גויאבות, 

ענבים , אננס, פטריות ועוד.
בדרך  והוא  בערבה  דומיננטי מאוד  גידול  להיות  הופך  התמר 

לגזול את הבכורה מהפלפל.
הערבה  עבור  חשוב  ויותר  יותר  להיות  המקומי  הופך  השוק 

שהייתה כידוע מבוססת  בעיקר על היצוא.
השיווק  הישיר של  נושא  את  לקחו  ברצינות  מגדלים  מספר 
חלמו  רחוק  לא  הלא  שבעבר  החקלאית  למקומות  התוצרת 

עליהם בערבה.
כמו  למשל מודי שטיגליץ מפארן  שמגדל כבר שנתיים אננס 
, פשוט אין דברים כאלה!!  מודי מסתובב עם  בטעם מדהים 
רכב  מסחרי ממותג  ומוכר את האננס המדהים שלו למלונות 

באילת, ים המלח, מצפה רמון וירושלים.
תוצרתם  את  המשווקים   , יהב  מעין  זיו-אב  ועופרה  קובי 
ישירות לצרכן ללא מתווכים בדרך. קובי ועופרה זיו-אב  הם 
לפלפלים  ומומחים  בישראל,  היחידים  ממגדלי פלפל ההבנרו 

שונות  ושיטות  במדבר  הגידול  תנאי  ,בשל  במיוחד  חריפים 
בהן עושה שימוש זיו אב, 

קובי, המתגורר בעין יהב  מעל ארבעים שנה. 
שאינם  בישראל,  הבודדים  מהחקלאים  הוא  זיו-אב  משק 

בעובדה  גאה  זיו-אב  משפחת  זרים.  פועלים  מעסיקים 
עבודה  על  רק  הוא משק משפחתי שמבוסס  שהמשק שלהם 
קטיף  את  כולל  בעצמם,  הכל  את  עושים  הם  עצמית: 

הפלפלים ושיווקם. 

ערבה מתעוררת
ערבה. המותג החקלאי המוביל, מוכר במקומות רבים בעולם.

חקלאי הערבה המבינים את חשיבות בניית המותג ותחזוקתו לחוסנם הכלכלי ולרווחתם, יציגו בביתן 
Fresh Agro Mashov  משותף בתערוכת

עבודה עברית יש דבר כזה. 
משק זיו-אב גאים בעובדה 

שהם מנהלים משק ללא 
עובדים זרים.

מודי שטיגליץ מפארן  שמגדל 
כבר שנתיים אננס ומשווק 
אותו  בעצמו בשיווק ישיר 

בקרב לקוחותיו. 



כנס אבוקדו הוא המלך

האירוע הגדול בישראל לשיווק תוצרת חקלאית

  מצטרפים לענף החקלאי המשגשג

האבוקדו הוא אחד מענפי החקלאות המשגשגים  ביותר בעולם,  עקומת הביקוש לאבוקדו עולה משנה לשנה.	 

 ישראל משווקת רק  5.7% מכלל השוק בעולם, מקסיקו בראש עם 57% מכלל היצור ואחריה קולומביה וצ'ילה.	 

27  ביוני

מטרת הכנס: להרחיב את שטחי הגידול בישראל בקרב מגדלי 
האבוקדו הקיימים ומגדלים מענפים ומשטחי גידול שונים.

מנחה הכנס: פלג אוריון, יו"ר אגף המשק תנועת המושבים

13:10 - 12:45 התכנסות

 13:20 - 13:10 דברי פתיחה מנכ"ל משרד החקלאות 
שלמה בן אליהו

 13:40 - 13:20 ענף האבוקדו בישראל- תמונת מצב, 
ראובן דור מועצת הצמחים

13:50 - 13:40 דשן גת -  התועלת שבשילוב ביוסטימיולנטים 
בפרקטיקת הדישון הנוזלי

14:10 - 13:50 ענף האבוקדו - עבר תחזית ומגמות, רמי כהן יועץ 
 בינלאומי בנושא אבוקדו לשעבר 

מנכ"ל התאחדות האבוקדו בישראל

14:30 - 14:10 פוטנציאל השוק הסיני - מתן וילנאי שגריר סין 
לשעבר

14:40  - 14:30 דשן גת חשיבות יישום חומרים מעכבי 
ניטריפיקציה בדשן חנקני.

15:00 - 14:40 הסרת חסמים לשווק האבוקדו בסין, מינהל סחר 
חוץ משרד הכלכלה

  15:30 -    15:00    ענף האבוקדו בעולם תמונת מצב,
Ready To Eat - הרחבת צריכת  האבוקדו , רונן אייזנברג מהדרין

 15:40 - 15:30 דשן גת - חשיבות הזנת מיקרואלמנטים בדישון 
מטע האבוקדו, בדגש על אבץ וברזל

 16:00 - 15:40 "ענף האבוקדו ההזדמנות הבאה"? 
יוסי ישי מנכ"ל מושבי הנגב, אבישי חסקלברג משתלות 

חסקלברג, רמי כהן יועץ בינלאומי לאבוקדו, ראובן דור מועצת 
הצמחים, רונן אייזנברג מהדרין.

 16:00 ארוחה חגיגית ועשירה

ב:
צו

עי

בחסות:

נותרו מספר 

מקומות 
אחרונים

27-28 יוני 2017,
גני התערוכה תל אביב





נפגשים בתערוכת 
החקלאות 

פרש אגרו משוב 
28-27 יוני 2017 

גני התערוכה 
תל אביב 

בס״ד

רכב תפעולי קונים 
רק מהיבואן!

חברת ברוש מציעה מגוון רחב של רכבים תפעוליים חשמליים כגון:

אולם התצוגה שלנו במושב מסלול 4
לפרטים נוספים בקרו באתר שלנו:

www.eygbrosh.com 1 - 7 0 0 - 5 5 4 - 7 7 7

קלנועיות, רכבי משא, רכבי גולף ועוד...

טרייד אין

על כלי ישן

למה לקנות 
ברוש?

ללא צורך ברישויכלים חזקים ואמיניםמשלוח עד עליכםנסיעת מבחן חינםיש לכם לאן לחזור




