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 ועידת החקלאות בגליל במלאות  150שנה לחקלאות בישראל

ראשי « חדשות בחקלאות
ישוב קהילתי כפרי בגליל

קרנות מדען ראשי והייטק

נגררים ועגלות לטרקטורים

הזדמנות לבית פרטי משלכם בתוך הטבע בקהילה מגוונת
וחמה .צרו אתנו קשר.
www.michmanim.org

ליווי מקצועי בקבלת מימון ומענקים מקרנות מדינה,
לפרטים 09-8665688
www.geva-barat.co.il

מבחר דגמים וציוד לחקלאות ,חוקי כולל רישיון לנוע
בכבישים.
www.isrametal.com

ועידת החקלאות בגליל במלאות  150שנה לחקלאות בישראל
ועידת החקלאות בגליל תתקיים בכפר בלום ב 18-באוקטובר ,במעמד נשיא המדינה ,ובמקביל ל''יום הפתוח'' של
מו''פ צפון ,שיערך בחוות המטעים שבעמק החולה .ביום הפתוח יחשפו החקלאים למחקרים וזנים חדשים שפותחו
במו"פ ,ישתתפו בסיורים מקצועיים ויבקרו בתערוכה המרכזית של היום הפתוח
עמוס דה-וינטר ונחמה דושניק ,קבוצת משוב
7-10-2010
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במעמד נשיא המדינה ,שמעון פרס ,שר החקלאות ,שלום
שמחון ומכובדים רבים אחרים ,תתקיים "ועידת
החקלאות בגליל" ,ב 18-באוקטובר  ,2010בכפר בלום.
הועידה ,הנערכת כחלק מ"אירועי  150שנה לחקלאות
בישראל" ,ביוזמת מרכז המחקר מו"פ צפון וירחון "משוב
חקלאות" ,תתקיים במקביל ל"יום הפתוח" השנתי של
מו"פ צפון ,בחוות המטעים שבעמק החולה .המועצה של
גליל עליון בראשות ,אהרן ולנסי ,מארחת את הוועידה.
"מטרת האירועים ,אומר אלקנה בן ישר ,מנכ"ל מו"פ
צפון" ,היא לשים את החקלאות על סדר היום הציבורי – במיוחד בקרב קובעי המדיניות ומקבלי ההחלטות של
המדינה .שני האירועים  -ועידת הגליל לחקלאות והיום הפתוח של מו"פ צפון ,יתקיימו במקביל ב 18-לאוקטובר,
וישלימו זה את זה ולא יהיו זה על חשבון זה".
במו"פ צפון פועלים  12תחומים שונים ,המכסים את מגוון הגידולים והענפים החקלאים בחבל ארץ זה ,בצפון הארץ,
בו קיימים תנאי הגידול מגוונים .במרכז החווה יציגו תחומי המו"פ השונים תוצאות מחקרים ,התקדמות מדעית
וטכנולוגית ופתרונות לבעיות המקצועיות בחקלאות.
במסגרת היום הפתוח ייערכו סיורים באמצעות "שאטלים" ,במהלכם יוצגו פעילויות שונות בתוך החווה וחלקות
המחקר .כמו כן ,במרכז היום הפתוח תוצג תערוכת מו"פ מרכזית ,המציגה את פעילות המחקר והפיתוח החקלאי
במו"פ ,ועידת  150שנות חקלאות בישראל ,המהווה אטרקציה מרכזית של מידע מקצועי ,שלל מינים וזנים של פירות
הצפון )בין היתר זני אפרסמון שונים וחדשים( ,גידולים חדשים ,סידורי פרחים מרהיבים ,זני פטריות אקזוטיות,
חיגורים ,עיצוב כנות ,ועוד .בתערוכה תצגנה חברות לתשומות חקלאיות את החידושים האחרונים במוצריהן.
לדברי בן ישר ,ביום הפתוח צפויים לבקר בין  3000ל 4000-מבקרים".לאירועי ועידת החקלאות בגליל והיום הפתוח",
אומר בן ישר" ,מוזמנים חקלאי ישראל ובמיוחד חקלאי הצפון ,אנשי מכוני המחקר באוניברסיטאות ,סטודנטים ,אנשי
קק"ל ,משרד החקלאות ,המשרד לפיתוח הגליל ששותף אתנו ואנשי החטיבה להתיישבות בסוכנות היהודית.
"כאמור ,אישים מכובדים רבים הוזמנו ליטול חלק באירוע וביניהם נשיא המדינה ,שמעון פרס ,נגיד בנק ישראל,
סטנלי פישר ,שר החקלאות ,שלום שמחון ,השר לפיתוח הנגב והגליל ,סילבן שלום ,שר המדע והטכנולוגיה ,פרופ'
דניאל הרשקוביץ ועוד )הנשיא ושר החקלאות אישרו את בואם(" .חשוב לציין כי מספר המקומות ל וועידה מוגבל ,ולכן
מומלץ למעוניינים להאזין להרצאות ב"וועידת החקלאות בגליל"  -להירשם כבר עכשיו לוועידה .חניה בשפע מובטחת.
ועידת הגליל לחקלאות תתקיים בחסות המועצה האזורית גליל עליון ,הרשות לפיתוח הגליל ,קרן קיימת לישראל,
חברת "פיתוח הגליל" ,משרד החקלאות ,התאחדות חקלאי ישראל ,ההסתדרות הציונית והתאחדות החקלאים
בישראל ,מיג"ל ,שבקריית שמונה.
בוועידת החקלאות בגליל יתקיימו שני מושבים מרכזיים:
המושב הראשון יעסוק ביעדי החקלאות בשני העשורים הקרובים ,ובו יישאו קובעי המדיניות דברים .את המושב
יפתח נשיא המדינה ,שמעון פרס ואחריו ידברו מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל ,אבשלום )אבו( ויל ן שייתן את נקודת
מבטם של החקלאים .בהמשך ,גם שר החקלאות ,שלום שמחון ,ומנהל מו"פ צפון ,אלקנה בן ישר ,ישאו דברים.
המושב השני יעסוק בעתיד המחקר החקלאי ,וישתתפו בו אנשי מדע ואנשי מקצוע בתחום החקלאות ,וכן ,מדענים
ראשיים במשרדי ממשלה שונים )מדע וטכנולוגיה ,חקלאות ועוד(.
התוכנית המפורטת של הוועידה ,שמות המרצים והיו"ר ולוחות הזמנים המדויקים של הוועידה והי ום הפתוח,
יתפרסמו בעוד כשבוע ימים ,באתר מו"פ צפון ובאתר של קבוצת "משוב".
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