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 החקלאי! בשוק דברים להזיז הגדולה ההזדמנות ,לחקלאות ישראל ועידת

The next game changer 
 
 
 

 ?ישראלב החקלאות שוק את שישנה המהפכני רעיון מהו, החדש בעידן החקלאות אתגרי
 

 של ענף החקלאות ומגזר ביותר החשוב האירוע  היא 10 -ה לחקלאות ישראל ועידת
  מסוגה יחידה ובמה תחומי רב שיח זירת המהווה ,ישראלב העובדת ההתיישבות

 הענף. על מרתקים עומק לדיוני

  ענף ראשי ית,ישראלה בחברה דעה ומובילי ההחלטות מקבלי בין מפגישה ועידההו
  ממשל, אנשי החקלאיים, הארגונים וראשי העובדת ההתיישבות  מנהיגי החקלאות,

  ומשווקי יצרני שיווק, רשתות חקלאית, תוצרת משווקי יצואנים, והכלכלה, המשק בכירי
 ואקדמיה. תקשורת אנשי חוקרים, מובילים, חקלאים, חקלאית ותוצרת תשומות

  משוב ביוזמת העשירית הפעם זו ותתקיים למסורת הפכה ,לחקלאות ישראל ועידת

 .ישראלב המוביל החקלאות ירחון -חקלאות
 העובדת וההתיישבות החקלאות של הגדולים באתגרים לעיסוק ימוקדו ועידההו דיוני

 לאומי״. מוחות ״סיעור מתקיים בו ישראלב היחיד המפגש זהו ובעצם ,ישראלב
 
 

 
  ,ישראלב המשק וראשי ישראל בנק ראשי האוצר, משרד ראשי שרים, :ועידהבו משתתפים

  והחקלאים החקלאות ראשי האזוריות, המועצות ראשי ההתיישבות, תנועת ראשי
 בכירים מנהלים, ציבור ויחסי מדיה אנשי פרסומאים, בכירים, ,עיתונאיםישראלב המובילים
 ועוד. מובילות מזון ובחברות המובילות השיווק ברשתות
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 העתיד אתגרי 2048 ישראל חקלאות :10-ה לחקלאות ישראל ועידת תוכנית
 

 
 

  2019לדצמבר  17 ג' יום

  
 

  והחשובים הבוערים בנושאים עגולים שולחנות - 13:00-11:30
  של  העלויות הוזלת • החקלאות לפיתוח  חומש תוכנית •  למאמינים צרכנים הופכים איך •

  משק הופכים איך • האזוריות המועצות שולחן • המים לחוק  27תיקון • הזרים העובדים

 כפרית תיירות •  החלב הסכם • ישראלב הפרחים ענף • ממותגת לחברה חקלאי
 אזורי מיתוג •

 
 ומינגלינג כיבוד התכנסות, - 13:00-13:20

 

  העשור ועידת- לחקלאות ישראל ועידת פתיחת ודברי ברכות - 13:20-14:00
  הבינתחומי במרכז ואסטרטגיה למדיניות  המכון ראש-גלעד עמוס אלוף 

 
  מיועד החקלאות, שר בהשתתפות : "לקנאביס "הבהלה ראשון מושב -14:00-14.50

  חקלאיים. ויזמים משקיעים ם,לחקלאי בעיקר

  מחקר למחקר, רפואי לשימוש הקנאביס תחום הסדרת שידונו: הנושאים בין
 ועוד. קנאביס בגידול וחדשנות טכנולוגיות ,ישראלב יצוא כענף קנאביס ופיתוח

 ישראלב  הקנאביס חקר חלוץ-משולם רפאל פרופ’ משתתפים:
  

 "מזנקים? והירקות הפירות מחירי ״למה -שני מושב -14:50-15:40

  
 לבשר הבקר ענף- שלישי מושב -15:40-16:30

  
  ומינגלינג הפסקה -16:30-16:45

  

 הייטק בחקלאות  -רביעי מושב –16:45-18:00
  

 בחקלאות" השנה ״איש  אות הענקת
 

  ישראלב המובילים המשקים 100-ל  אותות הענקת טקס

 
 למאמינים? צרכנים הופכים איך - אורח הרצאת

                         
  מסיבה. + אורח אומן  – הנוף בפיתוח הגדולה המסיבה -20:30-22:30
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 2019לדצמבר  18יום ד' 

 
  

 ומינגלינג התכנסות - 08:30-10:00

  
 אזוריות מועצות מרכז יו"ר- חג׳ג׳  שי ברכה: דברי -10:15 -10:45

 העגולים השולחנות יו"ר מפי וסיכומים דיווח                       
  

     - ומתן למשא  מומחה-נחמד בועז  -העשרה הרצאת -10:45-11:10

 "ומתן? במשא יותר משיגים ״איך                      
  

 "החלב "הסכם - ראשון מושב -11:10-11:50
  

  ישראלב היין ענף אתגרי - שני מושב -11:50-12:40

 
  ומינגלינג הפסקה -12:40-13:10

 
  ישראלל החקלאות שר עם אחד על אחד -13:10-13:20

  

  
  הכפרי  במרחב ההנהגה אתגרי: שלישי מושב -13:20-14:10

 
  

  בחקלאות המבטיחים הצעירים 40-ל אותות הענקת טקס -14:10-15:00

 "דרך פורצת "אישה אות הענקת
  "בחקלאות חיים מפעל" אות הענקת

  
  שי חלוקת +  שולחנות( סביב המלון)הארוחה במסעדת עשירה צהרים ארוחת 15:00

 משתתף לכל

  
 לשינויים ניתנת תוכניתה **
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