
 



 



 ? להיות אחת מחמש המדינות המובילות בעולם בחקלאות למה ישראל חייבת 

 כמנוע צמיחה לאומי חקלאות ישראל-

 של ישראל בעולם שדרוג מעמדה-

 .בטחון מזון לישראל בעולם שסובל ממחסור חמור במזון-

למרות זאת כולם מדברים  .להערצה והערכה בעולם כולו החקלאות הישראלית היא מושא

למה זה קורה? ואיך משנים  וגסיסה״.  החקלאי בישראל במושגים של ״קריסהעל השוק 

לה למטרה  רוע החקלאי החשוב ביותר , שמה יהא 7-את המצב? ועידת ישראל לחקלאות ה

   .לשנות את השיח הציבורי

תר בתולדות אנו בטוחים שבעולם שכבר מצוי בעיצומו של מחסור המזון הגדול ביו

לפתח את החקלאות , חקלאות בישראל כמנוע צמיחה לאומיהאנושות , יש להתייחס אל ה

בשל מחסור  משבר המזון העולמי נוצר ולשמר את מעמדה של ישראל כמובילה עולמית!

מיליארד בני האדם  9לייצר מזון לכל  המשאבים בעולם לא יספיקו . במים, אנרגיה וקרקע

אך   ,30%-אוכלוסיית העולם תגדל ב !כדור הארץ בעשורים הבאיםשצפויים לחיות על 

 !!!70%הגידול הדרוש בייצור המזון צריך להיות בשיעור של 

ברמה עולמית בגלל חוסר  בפעם הראשונה בהיסטוריה האנושית, ייצור המזון יוגבל"

 ."הזמינות של אדמה, מים ואנרגיה

בחקלאות העולמית תפקיד חשוב מאוד פורצי דרך  ידע ויכולות  לישראל שהיא בעלת 

  !בפתרון המשבר הגדול, דבר שיחזק גם את מעמדה העולמי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 כנית:ותב

 2016 דצמברב 21 'יום ד

 התכנסות וכיבוד קל 13:00-13:30

 :פתיחהברכות ודברי  13:30-14:30

 קפיצת מדרגה לחקלאות בישראל איך משיגים? 

 העולמי במזון והשלכותיו על סקירה על המחסור  -מבט עולמי

 .ישראל

 פיתוח החקלאות בנגב. תעלה מים סוף לים המלח 

החקלאות היא הבעיה או הפתרון ליוקר  -יוקר המחיה  ן:מושב ראשו  14:30-15:20

 ?המחיה

גלית בן הגב'  בהשתתפות: .יםיפערי התיווך הסיטונא צמצום: שני מושב 15:20-16:00

סיטונאי ומשווק,  -דוד חימר מנכ״ל רשת שיווק,  ,האוצרכלכלנית בכירה במשרד  -נאים

 .מגדל פירות -רני בר נסמר 

על מנהיגות וחדשנות  -להנהיג את העתיד בחקלאות: הרצאת מומחה 16:00-16:20

  בעולם משתנה

  הפסקה ומינגלינג 16:20-16:50 

 ןומשה כחל ,שר האוצרכבוד    16:50-17:10

פרופסור אבי שמחון  בהשתתפות:. עתיד המחקר החקלאי: מושב שלישי  17:10-17:50

  .פרופסור דן לבנון ראש המועצה הלאומית לכלכלה,-

איך עוצרים את הירידה  -בונים עתיד ליצוא החקלאי: מושב רביעי  17:50-18:30

 .ביצוא החקלאי ומגדילים את היצוא החדה 

 .הפסקה, קבלת חדרים והתארגנות  18:30-19:05

דיונים סביב שולחנות עגולים בנושאי הבוערים  -םשולחנות עגולי 19:05-20:30 

 .בחקלאות בישראל

 .מופע אומנתי וארוחה חגיגית 20:30 

 

 

 



 2016 דצמברב 22 'יום ה

 התכנסות וכיבוד קל 8:30-10:00

 ברכות ודברי פתיחה 10:00-10:15

, קרן קרן קדמה, קרן סקיי- משקיעים בחקלאות: מושב ראשון10:15-10:55 

לגידול  בהשקעות חקלאיות, חברה עשרות מיליוני  ואחרות השקיעו לאחרונה ורטיסימו פ

למה הן עושות את זה ? מה טומן  .טריות, חברה לזרעים, חברה לשיווק מזון לבעלי חייםפ

 ?לנו העתיד

 ?איך יראה ענף החלב לאחר מתווה לוקר :שני מושב  10:55-11:35

הענף לקידום החקלאות והתיירות  פיתוח-אומת היין  :מושב שלישי 11:35-12:20

והוא בעל פוטנציאל גדול לפיתוח  ענף היין, עבר מהפכת איכות גידול ביצוא  !בישראל

 .החקלאות והתיירות בישראל

 הפסקה 12:20-12:40 

זרם ההשקעות  ?מה דוחף את הסינים להשקיע בישראל :מושב רביעי   12:20-13:00

הולך וגובר והוא חלק בלתי נפרד ממסע רכש רחב היקף שמובילים הסיניות בישראל 

הבינים ברחבי העולם המערבי* מה מביא לכאן את המשקיעים הסינים, מה האינטרסים 

מכך והאם יש סיבה  מאחורי התופעה המתרחבת מה יכולים קברניטי המשק ללמוד 

 ?לדאגה

 הפסקה 13:00-13:25

ק האנרגיות המתחדשות בטרוף שו -חקלאות שמש :מושב חמישי13:25-14:05 

עלויות החשמל מאור השמש ומהרוח ירדו משמעותית זו ההזדמנות של החקלאות   עכשיו

אסף אילת יו״ר רשות החשמל, נציג רשות בהשתתפות:  וההתיישבות לבסס את העתיד

  Edf מקרקעי ישראל, מנכ״ל משרד החקלאות שלמה בן אליהו. אילון וניש מנכ״ל

המבטיחים בחקלאות הצעירים  40ופרויקט  בחירת איש השנה 14:05-15:00

 .הישראלית

 

 התוכנית ניתנת לשינויים***

 

 

 



 


