 29דצמבר 2008
לכבוד
הנהלת התאחדות חקלאי ישראל
חברים שלום,

ברצוני להזכירכם ,שביום חמישי ה 15.01.2009-החל משעה  ,8.30במסגרת תערוכת
"אגרו משוב" ,בגני התערוכה בתל אביב ,יתקיים מפגש מסכם לכל שיחות הסתיו
שהתקיימו כל שבוע ,מזה שלושה חודשים .לנוחותכם מצ"ב רשימת המשתתפים בכל
פאנל.
המפגש המסכם יימשך כ 5-שעות וידון ב 5-נושאים מרכזיים בחקלאות הישראלית.
.1

מים :ההתמודדות מול מחסור קבוע של מים לחקלאות בעקבות משבר מקורות
המים .עתיד הגידולים הצמחיים – והשליטה בשטחים הפתוחים המיועדים
לחקלאות.

.2

התפתחות מקצועית :עתיד ההתפתחות המקצועית של ענפי החקלאות –
מחקר מו"פים ,נסיונות שדה ,יצירת ידע והפצתו ,שילוב ושיתוף פעולה מדען –
מנהל וולקני ומוסדות מחקר אחרים ,מו"פים ,שה" ומדריכים חקלאים.

.3

המערכה הארגונית הסטאטורית :לרשות החקלאות הישראלית מערכת
ארגונית ,מועצות הייצור – נחיצותן והתפתחותן והאפשרויות לניצולן בידי
החקלאים.

.4

השקעות בחקלאות :האם מותר ורצוי להעמיד השקעות לחלק מהחקלאים –
כפי שמקובל היום אל מול הלוואות ארוכות טווח לכלל באופן שיוויוני.

.5

ביטוח חקלאי :האם נכון ורצוי להעמיד את נושא הביטוח בראש סולם
העדיפויות של התמיכה הממשלתית בחקלאות?

הסיכומים על פי הנושאים ייערכו במבנה של פאנל בו תהיה תזכורת קצרה לכניסה
לנושא שאלות למשתתפים ושיחה פתוח מול הקהל.
בפאנל יתבקשו להשתתף מובילי שיחות הסתיו ,חברים מקרב החקלאים וחברי הלובי
החקלאי בכנסת.
ב ב ר כ ה,
יוסטה בלייר
מזכ"ל

התאחדות חקלאי ישראל ,שד' שאול המלך  ,8ת.ד ,40020 .תל-אביב ,מיקוד 61400
טל 03-6929927 .פקס 03-6929936 .כתובת אי-מיילyehudit@iff.co.il :
כתובת האתר www.iff.co.il

משתתפים בפאנלים וסדר יום:
08.30
09.00
09.05

התכנסות וכיבוד
פתיחה  5 -דקות
פאנל ראשון  -הנושא :ביטוח נזקי טבע
 מנכ"לית משרד החקלאותהגב' יעל שאלתיאלי
 מנכ"ל קנטמר דודי גינזבורג
 יו"ר קנטמר שלמה שטרית
 התאחדות חקלאי ישראלמר ירון סולומון

פאנל שני  -בנושא :השקעה בחקלאות – מענקים
10.05
או הלוואות ארוכות טווח
 סמנכ"ל בכיר להשקעות ,מ .החקלאותהגב' שמחה יודוביץ
 משנה למנכ"לית ,מ .החקלאותמר יוסי ישי
 כלכלנית התאחדות חקלאי ישראלהגב' רחל בורושק
 מזכיר ארגון מגדלי עופותמר יעקב כהן
הפסקה –  10דקות  +כיבוד קל
11.15

פאנל שלישי  -בנושא :מועצות הייצור
סמנכ"ל לייצור וכלכלה מ .החקלאותמר איציק בן דוד
 יו"ר מועצת הצמחיםמר צביקה אלון
 מנכ"ל מועצת החלבמר שייקה דרורי
 מנכ"ל מועצת הלולמר מולי לויט
 מזכיר א .מגדלי ירקותמר מאיר יפרח
 מנכ"ל המועצה לגפן ייןמר צחי דותן

פאנל רביעי  -בנושא :מחקר והדרכה
12.15
 המדען הראשיפרופ' יובל אשדת
 מנהל מכון וולקניפרופ' יצחק שפיגל
 מנהל מו"פיםדר' שנאן הרפז
דר' קדמון – מרדכי כהן  -מנהל שה"מ
 מנכ"ל א .מגדלי פירותמר אילן אשל
הפסקה –  15דקות  +כיבוד קל
13.3013.30-14.30

פאנל חמישי – בנושא מים ועתיד חקלאות צמחית
 שר החקלאות ופיתוח הכפרח"כ השר שלום שמחון
 יו"ר הרשות למיםפרופ' אורי שני
 סגן בכיר אגף התקציבים ,משרד האוצרמר חיים פרננדס
ח"כ אבשלום וילן  -אבו  -יו"ר הלובי החקלאי
 הלובי החקלאיח"כ שי חרמש
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