תכנית כנס הנהגות הקיבוצים השישי
שני ,א בשבט ,תשע"ט7.1.19 ,
 9:00-10:30התכנסות והרשמה
 10:30-11:00פתיחה וברכות ,דני עטר ,יו"ר קק"ל ,אייל מליס ,מנכ"ל תנובה
 11:00-11:20יצחק הרצוג ,יו"ר הסוכנות היהודית,
 11:20-12:15הרצאת פתיחה :סוד הזיכרון המצוין ,טכניקות יעילות לזכור דברים ,ערן כץ
 12:15-13:30סיכום שנת  2018בתנועה הקיבוצית ,ניר מאיר ,מזכ"ל התנועה הקיבוצית
 13:30-15:30ארוחת צהריים וקבלת חדרים
 15:30-16:00משקי הקיבוצים ,כי אנחנו זה אתם ,רן רונן ,מנכ"ל
 16:00-16:45האתגרים הביטחוניים של ישראל בעידן של שינוי,
		 האלוף (במיל ).יאיר גולן
" 16:45-17:30בארץ ישראל קם העם היהודי "...ואז?!
		 אפרת שפירא ,נעם דן וישי שריד  -משוחחים על זהות יהודית ישראלית עכשווית
 17:30-18:00הפסקה
 18:00-18:50פאנל ראשי מועצות אזוריות חדשים:
		 גלית שאול  -עמק חפר ,ניר זמיר  -בני שמעון ,ניב ויזל  -מטה יהודה
		 מנחה :אלון שוסטר ,לשעבר ראש המוא"ז שער הנגב
	18:50-19:30טד קואופרטיבי ,עו"ד מרב ניב
קואופרציה ,ביטוח ומה שבינהם ,אלעד שלף ,מנכ"ל קבוצת הביטוח החקלאי
 19:30ארוחת ערב

	21:00המופע "קשר לאחד" עם אהוד בנאי
 אין סוף ליכולותבחסות

קמע

קרן מרכזית לצמיחה ולערבויות

שלישי ,ב בשבט ,תשע"ט8.1.19 ,

רביעי ,ג בשבט ,תשע"ט9.1.19 ,

 8:30-12:30חיזוק שיח רבים באמצעות מרחב פתוח ,ד"ר שי בן יוסף ,איילת הריס
 12:30-13:00ח"כ ציפי לבני ,יו"ר האופוזיציה
 13:00-14:45ארוחת צהרים והפסקה
 14:45-15:00משיקים חדשנות!
 15:00-15:40משה כחלון ,שר האוצר
 15:40-16:20על נשים וגברים בסביבת העבודה בעידן  ,ME2חנה רדו ,יזמית עסקית חברתית
 16:20-16:45הנוהל הנכון להפעלת קבינט ,ח"כ עפר שלח ,יש עתיד
 16:45-17:30שיעור לחיים בהומור ,יורם טהרלב ,זוכה פרס שר החינוך לתרבות יהודית
 18:00-19:30מושבים מקבילים א
א .1בנייה ,שיוך דירות והסדרת שימושים חורגים
בהשתתפות :עו"ד מיכי דרורי ,עו"ד צפריר בן אור ,עו"ד רותם ליכטנשטיין ,שלמה כהן ושות',
עו"ד גלית ויטנברג ,ראשת אגף שימושים חקלאיים ברמ"י
א .2אל תגידו "לנו זה לא יקרה" :המשבר התקשורתי הוא לא רק בקיבוץ השכן
בהשתתפות :נעה שפיגל ,כתבת עיתון "הארץ" בצפון ,עדי מאירי ,דוברת המוא"ז שער הנגב,
אמרי מזור ,יועץ תקשורת לתנועה הקיבוצית ,יאיר פז ,דובר התנועה הקיבוצית
		א .3מדינת ישראל בחצר הגרוטאות של החינוך הקיבוצי
בהשתתפות :אמיר שהרבני ,אגף אכיפה במשרד החינוך ,איתן טימן ,ראש אגף חברה וקהילה
במנהל חברה ונוער ,רינת חכים ,מנהלת תחום חברה וקהילה במרכז המועצות האזוריות,
דבי ברא"ס ונועה צור ברוש ,צוות אגף החינוך
א .4צעירים ולא מצטערים  -הדור הצעיר כמנוף לפיתוח והעצמת הקיבוץ והתנועה
בהשתתפות :טל אוחנה ,ראשת עיריית ירוחם ,מרב בן שימול ,אסטרטגיה וצעירים במרכז
המועצות האיזוריות ,אסיף איזק ,ראש המוא"ז חוף כרמל,
מרים דרוק ,מנכ"לית איגוד התעשייה הקיבוצית ,אורן אנוך ,מנהל קהילה בקיבוצים ארז וגת
		א .5הנרטיב הקיבוצי כתהליך קהילתי בונה זהות
בהשתתפות :עינת אפשטיין ,מזכירת קיבוץ שער הגולן
יואב ארזי ,במאי הסרט "גבורות"
 19:30ארוחת ערב

 8:00-8:20ח"כ תמר זנדברג ,יו"ר מפלגת מרצ
 8:20-9:20התחלפות השפות המארגנות בקיבוץ ,ד"ר אלון גן
 9:20-9:45אבי גבאי ,יו"ר מפלגת העבודה והמחנה הציוני
 10:00-11:30מושבים מקבילים ב
	ב .1ה"ח הקדמון" של הכלכלה הקיבוצית – חקלאות  ,חלב וחשמל
בהשתתפות :נורית גל ,סמנכ"לית רגולציה ברשות החשמל,
אילן סולימאן ,לשעבר סגן יו"ר רשות החשמל ,חן מלמד ,משקי הקיבוצים ואנרגיות מתחדשות,
רו"ח אלון ראובני ,ברית פיקוח ,מיכל קראוס ,מנכ"לית מועצת החלב,
אבו וילן ,מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל ,אביתר דותן ,מנכ"ל התאחדות מגדלי הבקר,
בועז סופר ,לשעבר סמנכ"ל בכיר ברשות המסים ,אדי פולונסקי ,נציג רפתני יח"מ
ב .2מאדישות למעורבות לשותפות  -איך להעיר את החברים/ות?
בהשתתפות :ד"ר אילת גלס ,ראשת אגף חברה ,אבי בלין ,גבעת ברנר,
צחי רם ,רביבים ,מנהלי קהילה ומשתתפי המעבדה לחיזוק השיח,
גלעד לוי ,מנכ"ל מודוס ,ענת מרלא חפץ ,רכזת צמיחה ופיתוח קהילה,
יעל רז לחייני ,תרבות בונה קהילה
		 ב .3בונים כוח :הכלים הסודיים של התנועה הקיבוצית והאם ניתן להפוך למחנה מנצח
בהשתתפות :ד"ר הלל בן ששון ,אידיאה המרכז הרעיוני לדמוקרטיה ליברלית,
איתי זיידנברג ,מזכ"ל השוה"צ ,דני זמיר ,מנכ"ל מועצת המכינות,
שירי ארדיטי ,מזכ"לית בני המושבים ,רן רונן ,מנכ"ל משקי הקיבוצים,
רם שפע ,יו"ר הסתדרות הסטודנטים ,הדס דניאלי ילין ,מנכ"לית וגיל לין ,משנה למזכ"ל,
התנועה הקיבוצית
		 ב 20 .4שנה להרחבות ,יחסי חברים תושבים – מכאן ולאן?
בהשתתפות :ניר מאיר ,מזכיר התנועה הקיבוצית,
רו"ח דורון שטיין ,ראש אשכול תעשיה והתיישבות ,BDO
סיגל מורן ,לשעבר ראש המוא"ז בני שמעון,
גדי נוי ,שי גרוסמן ,יושבי ראש בקיבוצים
 11:45-12:00הוקרה לצעירים המשפיעים לשנת 2018
 12:00-13:00זכות השיבה  -הזווית הישראלית ,ד"ר עינת ווילף
 13:00-14:00אז מה עושים עכשיו ?...גיל לין וראשי האגפים
 14:00ארוחת צהריים

"	20:30סגורה לרגל שיפוצים" מופע סטנד-אפ עם אודיה קורן

לוגו חדש!!!

 22:00שרים עם דגן יראל והגיטרה
בית השקעות

ינג
משקי לי
ליינג שמבינ קיבוצימ ומושבימ

כנעני
סוכנות לביטוח
מקבוצת ביטוח חקלאי

עידן חדש סוכנות לביטוח ימי
2011
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