
 

 

 2016בדצמבר  21בדצמבר  21יום ד' 

  2מנחה הועידה: דני קושמרו, חדשות ערוץ 

 

 התכנסות וכיבוד קל 13:00 – 13:30

 ברכות ודברי פתיחה: 13:30 – 14:30

 חיים אלוש, יו"ר קבוצת משוב  
 יואב גאלנט שר הבינוי והשיכון                          

 צבי אלון, מנכ"ל מועצת הצמחים  
 מאיר צור,יו"ר התאחדות חקלאי ישראל ומזכ"ל תנועת המושבים                        
  איציק אברכהן, מנכ"ל שופרסל                        

  יצחק תשובה  
             

  –בונים עתיד ליצוא החקלאי  :ראשון מושב  14:30 – 15:20

 
 הרצאת מבוא: הסכמים חדשים להגנת הצומח במדינות חדשות להגדלת היצוא                             
 החקלאי. פרופ' עבד גרה מנהל אגף הצומח משרד החקלאות                         
                      בשווקי הייצוא, מה נדרש לייצוב היצוא החקלאי, פיתוח שווקים  זיהוי מגמות וסכנות                        
                                 בן ארצי מנכ"ל מור  גו'ש פלג מנכ"ל זרעים גדרה , מאיר  ם, מו"פ, זניםיחדש                        
    חקר החקלאי, אוהד כהן מנהל אגף מנהל מינהל המ אינטרנשיונל,                        
 סחר חוץ משרד הכלכלה והתעשייה.                       

 

 החקלאות היא הבעיה או הפתרון? –: יוקר המחיה  שנימושב  15:20 – 16:20
  מונה על אגף התקצירים באוצר, עמית לנג מנכ"ל משרד הכלכלה, אודי אדירי, סגן                         

 שמחון ראש המועצה הלאומית לכלכלה, איציק אברכהן מנכ"ל שופרסל, פרופ' אבי                         

 שלמה בן אליהו מנכ"ל משרד החקלאות                         
 
 

 ראיון אחד על אחד: דני קושמרו עם שר החקלאות, אורי אריאל 16:20 – 16:50

 הפסקה ומינגלינג 16:50 – 17:10

                                                                                                   במי היא פוגעת והאם צריך חקיקה שתאסור  –ידר מושב שלישי: שיטת הלוס ל 17:10 – 17:50
 ן מגדלי הירקות, אורי  רגויר יפרח מזכיר אמא שימוש בשיטה זו?                                         
 צוק בר סמנכ"ל בכיר למחקר כלכלה ואסטרטגיה משרד החקלאות,                                          
 ., דוד חי משווק תוצרתמנכ"ל רשת מזון, נציג שוק מחנה יהודה                                         

 יעל כחל? צור בר?                                         
 

    כלים מעשיים לחקלאים לתיאום כמויות, הגדלת צריכה ומחירים : מושב רביעי 17:50 – 18:30
 , אנה מלר. ורד גיא? . יו"ר המושב: ערן הלוילפי חוק                                           

 
 השוניםענפי החקלאות על פי חוק בתיאום מחירים  –שולחנות עגולים  18:30 – 20:00

 ארוחת ערב 21:00 – 20:00



 ערב אהבה יוני עם שמעון פרנס             21:00

 

 

 

 בדצמבר 22יום ה' 

  2מנחה הועידה: דני קושמרו, חדשות ערוץ 

 

 התכנסות וכיבוד קל 8:30 – 10:00

 ברכות ודברי פתיחה 10:00 – 10:15

 מושב ראשון: האם צריך יבוא תוצרת חקלאית לישראל? 10:15 – 10:55

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

, קרן פורטיסימו ואחרות קרן קדמה, קרן סקיי –מושב שלישי: משקיעים בחקלאות  11:35 – 12:20

השקיעו לאחרונה עשרות מיליונים בהשקעות חקלאיות, חברה לגידול פטריות, חברה לזרעים, חברה 

 לשיווק מזון לבעלי חיים. למה הן עושות את זה?מה טומן לנו העתיד?

 הפסקה  12:20 – 12:40

                                                                           : מושב רביעי: עתיד המחקר החקלאי 12:20 – 13:10
 . 'פרופ' אורי רבינוביץ ,שמואל וולף  פרופ'פרופ' יוסי מזרחי, 

 
 

 מושב חמישי: החיטה בישראל 13:10 – 14:00

 


