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והכנסים שבשוליה משמשים מזה שנים נקודת מפגש   Fresh Agro Mashovתערוכת 

מועדפת לחקלאים, משווקים וצרכנים, ספקי תשומות, אנשי מקצועות התזונה והבריאות 

 ונציגי הממשלה וגופים ציבוריים.

 .בינלאומייםגם השנה יתקיימו לצד התערוכה מספר כנסים מקצועיים, חלקם 

 28/6/2015יום שלישי 

השנתי של מגדלי הגד"ש המובילים בישראל, בשיתוף ארגון  מפגשה 12:00-08:00

 עובדי הפלחה

 יפור יבול חיטה ישראלית והבטחת איכותה תחת תנודתיות אקלים.ש

הכנס מאורגן על ידי ארגון עובדי הפלחה בשיתוף קבוצת משוב. ישתתפו בו ראשי ענפים 

  .פים העוסקים בענףוסחברות זרעים וגופים נ בקיבוצים, מגדלים מובילים, נציגי

 התכנסות 08:30-09:00

 דברי פתיחה וברכות  09:00-09:30

 הרצאות בנושא מיזם החיטה 09:30-11:30 

 ינהל , מדר' בונפיל דוד ואיכות חיטה. 2016-הצגת המיזם, ניסויי שדה ב

 .המחקר החקלאי

 ינהל המחקר מ ,דר' קוסטיוקובסקי משה .פשפש הקמה ואיכות החיטה

 החקלאי

 ,אונ' בר אילן, פרופ' לנסקי איתמר קלים.א אגרומטאורולוגיה. 

 .הפקולטה לחקלאות ,דר' טס ערן אגרומטאורולוגיה, אוזון. 

 .מינהל המחקר , דוד רואי-דר' בן שלבי קדם פריחה בחיטה ישראלית

 .החקלאי

 הפקולטה , פרופ' סרנגה יהושע .התפתחות בתר חנטה ומילוי הגרגר

 .לאותלחק

    פאנל מטפחים בנושא מיזם החיטה ומכרז החיטה והשפעתם על פיתוח  12:00- 11:30 

 זנים חדשים
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 ארוחת צהריים 12:00-12:30 

 

 טקס פתיחת התערוכה 

 גזירת סרט ופתיחה רשמית של התערוכה בנוכחות מציגים, אחמ"ים ומבקרים.

נכ"ל המשרד מנהל סחר חוץ. בנוכחות מ – ביתן משרד התמ"תמול ביתן הטקס יתקיים 

 ואורחים נוספים. 

 מגדלי הירקות של אדמה  אירוע 15:00-12:00

. השתתפות בהרצאות ובדיונים חברת אדמהבשיתוף קבוצת משוב הכנס מאורגן על ידי 

 מותנית בהרשמה מראש והוא מיועד למגדלי ירקות. 

 מאיר יפרח  כהברפתיחה ודברי  12:00-12:15

 הרצאות מקצועיות בנושא הגנה"צ וזרעים 12:15-13:45

  יישום נכון של חומרי הדברה בירקותפרופ' אברהם גמליאל:  

 )מנהל מחלקה חקלאית אדמה(: חידושים בתחום הגנת הצומח חגי בר און

 החדשים של אדמה מכתשים העגבנייההצגת מחלקת הזרעים וזני 

  הרצאת אורח 13:45-14:15

השפעתן על  קבלת חרדות : התגברות על פסיכולוג חברתי ומאמן אישי  ן שירע

 החלטות עסקיות  וניהוליות 

 ארוחת צהריים  14:15-15:00

 

  כנס חקלאות אורגנית 18:00-15:00

 מאורגן על ידי הארגון לחקלאות אורגנית יחד עם קבוצת משוב

ר יצחק סקלסקי, "ד -החקלאות האורגנית כמנוע להפחתת רעלים במזון טרי  .1

 . אגריאור
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מר איתי שפירא,  -השוק המקומי לתוצרת אורגנית: התפתחויות והזדמנויות חדשות  .2

 .מ"יבולי בר אורגני בע

 .מר אורי אדלר, מדריך לגידול ירקות -חקלאות אורגנית על רקע שינויי אקלים  .3

 29/06/2016יום רביעי 

 

  במבט עולמיכנס התמר  12:00-09:00

כנס בינלאומי, תרגום סימולטאני. בכנס ישתתפו מגדלים, משווקים, חוקרים ומדריכים 

אסטרטגיות למניעת פיתוחים חדשים ו  ,ידונו מגמות עולמיות ,חקלאיים בתחום התמר

 שחיקת המחירים בשוק.

 דברי ברכה אמנון גרינברג , יו"ר שולחן התמרברכות ו  09:00-09:30

 אומי בתנאי תחרות. גבי נעמני .לשיתוף פעולה בינ רצאת אורח ה 10:00 -09:30

תוף פעולה בין יצואנים ומדינות. שיתוף יר ללמוד מששלקחים והזדמנויות שאפ

 פעולה שהביא  לרווחה ופריחה של ענף האבוקדו, הנמשכים עד היום.

 .מהלך עסקי מוצלח לקחים לקחים  –תמר עסיסי  10:00-10:30

  ה בארוחות גורמה:התמר כוכב עול -10:30-11:00

שמעון ביטון רפרנט הגנה"צ  איומים על הענף ופתרונות. חדקונית הדקל: 11:00-11:30

 בשה"מ

ד"ר אביטל בכר מכון  –תוחים טכנולוגים בענף התמרים יפגדיד מכאני ו 11:30-12:00

  .להנדסה חקלאית

 

 שילוב מנצח  - בריאהתוצרת חקלאית ותזונה  15:00-12:00

בכנס ישתתפו מובילי דעת קהל בתחום התזונה )דיאטנים ובעלי מקצועות תזונה נוספים, 

מאמני כושר, שפים ומנהלי מטבחים(. בכנס ידונו יתרונותיה תזונה מבוססת תוצרת חקלאית 

 טרייה ולא מעובדת.  

 דברי ברכה פתיחה ו

 ר ועדת החינוך בכנסת. כיצד מתייחסת כנסת ישראלחבר הכנסת יעקב מרגי, יו". 

תזונה במערכת החינוך והשפעתה על דפוסי התזונה בבגרות ועל בריאות 

 ה בישראל. יהאוכלוסי
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 בהתבסס על מחקרים אחרונים ומחקרי המשך  ונתי והבריאותי של התמר.ערכו התז

 . פרופ' ישי לוי צפויים .

  תחום צומח כמזון בריאות. מצב השוק בישראל, מגמות פיתוח  –ענף הפטריות

 זונתיים מובילים.וערכים ת

 הצמחים בקידום צריכת הירקות.  תמיכת מועצת 

 

  רות יהמפגש השנתי של מגדלי הפ 18:00-15:00

 .שופרסלבחסות   יתקייםרגן על ידי קבוצת משוב והכנס המאו

 פתיחה וברכותדברי  15:00-15:30

משווק ענבים מבקעת הירדן  ר.יתרונות שיתוף הפעולה בין חקלאים מאותו אזו 15:30-16:00

 יציג לקחים ממהלך עסקי מוצלח.

 אלירון טובי , דרכים להגדלת הרווחיות לחקלאי.לחשוב מחוץ לחלקה 16:00-16:30

 רצאת קניין ה 16:30-17:00

 

 

 


