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 לכבוד,

 ראשי המועצות
 

 שלום רב,
 

 2018 הזמנה לתערוכת אגריטך הנדון:
 

 

 כ"ה באייר, תשע"ח -אי הקרוב )כ"גישראל שתתקיים בחודש מ אגריטךתערוכת 

ו, אחת טכנולוגיה הישראליות. תערוכה ז-(, הינה אירוע הדגל של תעשיות האגרו8-10.5.18

משנות השבעים  מתקיימתמהתערוכות החשובות בעולם בתחום הטכנולוגיות החקלאיות, 

שנים. התערוכה משמת במה לחשיפת והצגת היכולות  3-של המאה הקודמת אחת ל

וייצור מזון, וכאמצעי למינוף  החקלאותהטכנולוגיות הישראליות המתקדמות בתחום 

 ות של ישראל לרחבי העולם.החקלאי והטכנולוגיותועידוד יצוא הידע 

 

תערוכת אגריטך מהווה אבן שואבת להגעת עשרות משלחות מחו"ל, הן משלחות רשמיות 

בראשות שרי חקלאות ואישי ציבור בכירים ממדינות רבות, ארגונים בינלאומיים ומוסדות 

 פיננסים בינלאומיים מתחם החקלאות כמו גם משלחות עסקיות ומסחריות רבות.

 

 דה ותעמוד גם בסימן:במספר מאז נוס 20-, היא ה2018טך יתערוכת אגר

 שנה למדינת ישראל 70        

 (  הסוכנות הישראלית לסיוע ושיתוף פעולה בינלאומי) שנה למש"ב 60  

 

חם מרכז הירידים כנס מדעי המתמקד על פי המסורת, בזמן התערוכה, מתקיים במת

בנושא נבחר, ובמסגרתו מוצגות דרכים ליישום תוצרי מחקר ופיתוח חקלאי ומסחורם. 

שחונים ושחונים לחמצה לאור תופעת הכנס יעסוק בדפוסי הייצור החקלאי באזורים 

ההתחממות הגלובלית ושינויי האקלים מחד והמאמץ העולמי להבטיח את בטחון המזון 

 .מאידך
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בין הדוברים בכנס יהיו נציגים בכירים של ארגונים ומוסדות מימון בינלאומיים, חוקרים 

 ואנשי מקצוע בכירים מתחום החקלאות מרחבי העולם וכן נציגי מוסדות ממשלתיים.

מסורת נוספת שהשתרשה בתערוכה, היא קבלת הפנים החגיגית שעורך שר החקלאות 

ופיתוח הכפר בקריה החקלאית בבית דגן למשלחות הרשמיות ולמשלחות העסקיות 

 הבכירות מחו"ל. האירוע מתקיים ברחבת המשרד.

 

כנהוג בתערוכות אגריטך בעבר, גם הפעם ממשלת ישראל היא שותפה מלאה בקידום 

ות התערוכה על מגוון הפעילויות, הסמינרים ואירועי הצד שנועדו להתקיים בה. והתנהל

במאמץ זה, נוטלים חלקים משרדי החקלאות ופיתוח הכפר, החוץ, הכלכלה והמכון 

 זאת לצד חברת כנס, מארגנת התערוכה. –הישראלי ליצוא ושיתוף פעולה בינלאומי 

  

תערוכה, שייערך ביום שלישי, כ"ג אני מתכבד להזמינך להשתתף בטקס הפתיחה של ה

, במרכז הירידים והכנסים, גני התערוכה, תל אביב. 9:00(, בשעה 8.5.2018אייר התשע"ח )

, 19:00כמו כן, הנך מוזמן לקבלת הפנים המסורתית, שתתקיים באותו יום, בשעה 

 במתחם משרד החקלאות ופיתוח הכפר בקריה החקלאית בבית דגן.

 

 רחינו.נשמח לראותך בין או

 

 sarmoag@moag.gov.il"ל: אנא אשר השתתפותך לדוא

 

 

 ,בכבוד רב                                                                                                      

                                                                                                          

 אורי יהודה אריאל הכהן                                                                                          
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