ג .2קיבוץ צומח לקראת עתידו
יו"ר :עו"ד שלמה כהן
		 עו"ד תקווה טננבאום ,המוסד לבוררות וגישור
דוברים:
			 עו"ד רותם ליכטנשטיין ,שלמה כהן ושות׳
			 ליאור שמחה ,נצר סירני
			 פאנל יו"רים :אהרון ארז ,צביקה רמות ,זיו מצליח
ג .3הקיבוצים בצל איומי הממלכה ,חקלאות ומיסוי
יו"ר :חיים חבלין
		 שירה ברגמן  -רכזת מים וחקלאות אגף התקציבים משרד האוצר
דוברים:
			 רו"ח דורון שטיין – שותף ומנהל אשכול התיישבות BDO ,זיו האפט
			 ד"ר מרדכי כהן (קדמון)  -מנהל רשות לתכנון משרד החקלאות לשעבר
			 רו"ח ירון רייכמן ,מנכ"ל ברית פיקוח

10:40-11:00
11:00-11:40
11:40-12:00
12:00-13:15
13:15-14:15
14:15-14:45
15:00

ג .4מיצוב ומיתוג מערכת החינוך הקיבוצית
יו"ר :ד"ר גבי אסם ,ראשת אגף חינוך ומשימות
דוברים :טל אוחנה ,מ"מ ראש העיר ירוחם
			 דביר בשן ,ראש מכינת "רבין"
			 און ריפמן ,מנהל פנימיית "אדם ואדמה"
			 תא"ל אורי גורדין ,מפקד "עוצבת האש"
ג .5התפיסה המגדרית הלכה למעשה
יו"ר :הילית בן צבי ,היחידה לקידום נשים
		 נגה שגב  -נדיר ,שטראוס ,ניהול טאלנטים
דוברים:
			 רמי פלג ,גדות
			 נרקיס רגב  -גביש ,הזורע
מנחה מוזיקלית
ח"כ יאיר לפיד ,ראש "יש עתיד"
ח"כ זהבה גלאון ,ראשת "מרצ"
להחמיץ כדי לחיות ,כלים חדשניים להתמודדות עם תופעת ה FOMO
( ,)Fear of missing outמלי יעקבי
התנועה הקיבוצית ,מגמות ויעדים ל  – 2017ניר מאיר ,מזכ"ל התק"צ
					
דני עטר ,יו"ר קרן קיימת לישראל
ארוחת צהריים

כנס הנהגות הקיבוצים
מעלה החמישה 28-30.11.15
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כ״ז-כ״ט בחשון ,תשע”ז

בקרו אותנו באתר האינטרנט שלנו www.kibbutz.org.il -
משקי הקיבוצים כנעני

מקבוצת ביטוח חקלאי



קבוצת

דוראל

משאבי
אנרגיה
מתחדשת

להשקיע עם אנשים הראויים לאמון שלך

יום שני  28/11/16כ"ז חשון תשע"ז
10:00-10:20
		
		
		
10:20-10:40
10:45-12:00
12:00-12:15
12:15-13:15
13:15-14:00
14:00-15:30
15:30-16:10
16:10-17:30
17:45-19:30
19:30

ברכות :ניר מאיר ,מזכ"ל התנועה הקיבוצית
		
אריה הרמן  -הביטוח החקלאי ,מאיר צור  -תנועת המושבים,
אמיתי פורת  -הקיבוץ הדתי ,עמיר ריטוב  -מרכז המועצות האזוריות,
ניב וייזל  -מ.א .מטה יהודה
ח"כ איתן ברושי" ,המחנה הציוני" ,ייצוג המרחב הכפרי בכנסת
יש לך  90שניות ...העברת מסרים נכונה ,ד"ר נעם פיינהולץ
הפסקה
קואופרציה עולמית ,דווקא בגלל העקרונות ,דייויד רוג'רסICA ,
מגמות ותהליכים בעולם החרדי ,עדינה בר שלום
א .צהריים וקבלת חדרים
ח"כ גילה גמליאל ,השרה לשיוויון חברתי
 TEDבקיבוץ :מנהיגות צעירה מזוית אחרת
מעגלי שיח  -הצמחת מנהיגות צעירה ,סיעור מוחות עם "התורכים הצעירים"
ארוחת ערב

		
21:00
					קאופמן ,אנה שפיץ .בחסות מקסופט
מופע :תוצרת הארץ ,דרור קרן ,ניב

יום שלישי  29/11/16כ"ח חשון תשע"ז
8:30-9:00
9:00-10:00

12:30-13:00
13:15-13:45
13:45-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:45-17:45

ח"כ יצחק הרצוג ,ראש האופוזיציה ויו"ר "המחנה הציוני"
היהודי החדש בקיבוץ העכשווי ,רות קלדרון ,עלמה  -בית לתרבות עברית

מושבים מקבילים א׳
10:15-12:15
א .1בנייה ,שיוך ושימושים לא מוסדרים
יו"ר :דגן יראל
דוברים :עו"ד צפריר בן אור  -משרד עורכי דין צפריר בן אור
נחמה בוגין ,שמאית מקרקעין ,אגרונומית ומשפטנית
		
עו"ד חגי שבתאי  -חגי שבתאי ,שפירא משרד עורכי דין
		
עו"ד מיכי דרורי ,התנועה הקיבוצית
		
א .2בתנועה מתמדת...אתגר הרלבנטיות של התנועה הקיבוצית
יו"ר :אופיר ליבשטיין
		 ד"ר רינת גלילי ,ראשת אגף חברה ,קהילה ותרבות
דוברים:
			 ד"ר גבי אוסם ,ראשת אגף חינוך ומשימות
			 רו"ח דגן לוין ,ראש אגף כלכלה

א .3סוגרים את השער? התמודדות הקיבוץ עם אמצעי התקשורת
יו"ר :יאיר פז ,דובר התנועה הקיבוצית
		 רונית מינקר ,יועצת אסטרטגיה ותקשורת
דוברים:
			 מתן צורי ,עיתונאי ידיעות אחרונות וYNET
			 זהר סוסנקו ,מנהל פרויקטים פרסומיים באמצעים דיגיטלים
א .4שיתופי פעולה במרחב הכפרי
יו"ר :יעל שאלתיאל
		 קרן דורון-כץ ,הג'וינט ,פרויקט "אשכולות אזוריים"
דוברים:
			 עידית גרפונקל ,מנכ"לית ערדום ,דובי גולדמן ,יטבתה ,מרכז משק
			 עמוס בן דרור ,רמות מנשה ,מנהל עסקי
ח"כ אורי אריאל ,שר החקלאות
מר ראובן (רובי) ריבלין ,נשיא מדינת ישראל
ארוחת צהריים והפסקה
מר עדיאל שימרון ,מנהל רשות מקרקעי ישראל
איך הגענו לכאן ,ולאן מכאן" תוצרי עבודת "התורכים הצעירים" ,גלעד לוי
"תופסים טראמפ" ,דנה מזרחי ואופיר אלון.
ח"כ נפתלי בנט ,שר החינוך
מושבים מקבילים ב' בנושא :הצמחת מנהיגות צעירה
ב" .1דרושות מנהיגות צעירות להוביל את העולם"  -יפעת ברכמן ,רותם יצחק
ב " .2נהג חדש"  -הקשר הבין דורי בהעברת מקל המנהיגות  -מירב בן שמול
ב " .3לשתול ולזרוע"  -לווי וחניכת מנהיגות צעירה  -הדס ילין

18:00-19:00
19:30
21:00

ב " .4מיתוג זה שם המשחק"  -ליאור שמחה ,איציק בדר
ישראל ,אי של הצלחה – נגה קינן ,יו"ר פורום CFO
ארוחת ערב

מופע :טברנה בסנדלים

 -חגיגה יוונית ,להקת "חלטורה" .בחסות קואופ שופ בכפר

יום רביעי  30/11/16כ"ט חשון תשע"ז
8:30-10:20

מושבים מקבילים ג'
ג .1אם תירצו ...תפקיד הקיבוצים בציונות המאה ה21-
יו"ר :אבישי בן אהרון ,תנועת "החלוץ"
		 מיכאל ביטון ,ראש העיר ירוחם
דוברים:
			 אבי נאור ,מקים "אור ירוק" ויו"ר קרן "שחף"
			 אביטל בלונדר ,קהילת דרך לוד

