יום עיון בשיתוף מומחים מהאיחוד האירופי בנושא

מדיניות לענף החלב באירופה ולקחים לישראל
יום רביעי 20 ,בדצמבר  8:30 ,2017עד  ,13:30אולם הכנסים ,במשרד החקלאות ופיתוח הכפר
החטיבה למחקר ,כלכלה ואסטרטגיה מזמינה ליום עיון בנושא מדיניות לענף החלב ,בהשתתפות מומחים מהאיחוד
האירופי .מטרת יום העיון היא ללמוד מניסיון האירופאים לגבי השלכות ביטול המכסות בענף החלב באיחוד האירופי,
כלי תמיכה חלופיים לרפתנים ,התמודדות עם תנודתיות המחירים ועם ריכוזיות בשרשרת האספקה ועוד ...

לוח זמנים
9:00- 8:30

התכנסות

9:20- 9:00

ברכות והצגה קצרה של האתגרים העומדים בפני ענף החלב:
אורי צוק-בר ,סמנכ"ל מחקר ,כלכלה ואסטרטגיה ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מיכל קראוס ,מנכ"לית מועצת החלב

9:50- 9:20

מדיניות לענף החלב במדינות שונות בעולם
Overview of Policies for the Dairy Sector in the World - Trevor Donnellan, Teagas - Irland

10:20- 9:50

הרפורמה במדיניות לענף החלב באיחוד האירופי וה שינויים הצפויים בעתיד – השפעה על ענף החלב באיחוד
האירופי ובהולנד
The Recent Reform of the EU Dairy Policy and Possible Further Changes – Implications for the
Dairy Sector in the EU and the Netherlands – Dr. Roel Jongeneel, Wageningen University,
Netherlands

10:50- 10:20

ענף החלב בצרפת – מבנה וארגון השיווק וההשפעה של ביטול מכסות החלב
– The Dairy Sector in France – Structure and Organization and the Impact of Quota Abolition
Christophe Perrot, L'Institut de l'Elevage – France

11:10- 10:50

הפסקת קפה

11:40- 11:10

ענף החלב באירלנד – מבנה וארגון השיווק וההשפעה של ביטול מכסות החלב
– The Dairy Sector in Ireland – Structure and Organization and the Impact of Quota Abolition
Trevor Donnellan

12:10- 11:40

כלים לתמיכה במשקי חלב בעולם בלי מכסות
Instruments to Support Dairy Farms in a World without Quotas – Christophe Perrot

12:40- 12:10

כלים לניהול סיכונים והתמודדות עם חוסר יציבות במחירים
– Alternative instruments for risk management and coping with price volatility in the dairy sector
Dr. Roel Jongeneel

13:00- 12:40

סיכום ולקחים לענף החלב בישראל – אורי צוק-בר ,ד"ר יעל קחל ,החטיבה למחקר ,כלכלה ואסטרטגיה
Summary and Lessons for the Milk Sector in Israel – Uri Zuk-Bar, Dr. Yael Kachel, Research,
Economy and Strategy Division, Ministry of Agriculture and Rural Development

הנחייה :אהוד אלפרט
הרצאות המומחים מחו"ל ינתנו בשפה האנגלית וילוו בתרגום סימולטני.
הפעילות ממומנת על ידי האיחוד האירופי במסגרת תכנית
ENPARD - European Neighborhood Programme for Agriculture and Rural Development

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אך מחייבת הרשמה מראש .להרשמה לחצו כאן:
https://goo.gl/forms/y8BZdnFw2OQ3TaEE3
לשאלות ניתן לפנות ל-ד"ר יעל קחל  ,yaelk@moag.gov.ilאיתמר ברקו itamarbe@moag.gov.il

