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עידן חדש סוכנות לביטוח ימי
בע”מ  )2011 ( חקלאי  ביטוח  מקבוצת 

New Era Marine Insurance Agency
Member of the Bituach Haklai Group (2011) Ltd.

by

בית השקעותבית השקעותבית השקעות שלך לאמון  הראויים  אנשים  עם  להשקיע 

י א ל ק ח ח ו ט י ב ת  צ ו ב ק מ
משקי הקיבוצים כנעני

MBT מנחה: רו"ח אלי בירנבוים, ברית פיקוח

סדר יום

משה כחלון, שר האוצר10:30התכנסות, רישום וארוחת בוקר08:00

מושב 10:45TEDברכות ופתיחת הכנס09:00

09:30

 MBT ירון רייכמן, מנכ"ל ברית פיקוח

ניר מאיר, מזכ"ל התנועה הקיבוצית

ח"כ איתן ברושי, המחנה הציוני

המשק הישראלי בשנת 2018-2019 - אתגרים וחזון

ניתוח מאקרו כלכלי | מרצה אורח מנכ"ל בנק

MBT פיתוח עסקי בקיבוצים ובתעשייה | רביב ישי, מנכ"ל מבט יועצים

אסטרטגית הביטוח - טיפים ותובנות | מורלי דורי, מנכ"לית ביטוח חקלאי  

 הרצאות מהירות בסגנון TED - פתרונות טכנולוגיים, תפעוליים וכלכליים 
חדשניים לקיבוץ ומפעל

» INTENTIA
» MAXSOFT
פנינסולה, מר מיכה לייקין אבני, מייסד ומנכ"ל «

הפסקה 11:15

מושב כלכלימושב התעשייה 11:30

ניהול מו"פ חדשנות ויזמות בתעשייה - פנל מנהלים 

 מנחה: רפי נבו, מנהל אגף טכנולוגי מו"פ, חדשנות, יזמויות 
איגוד התעשייה הקיבוצית

בהשתתפות מנכ"לים של מפעלים בתעשייה

 אסטרטגיה פיננסית בתעשייה 
MBT יוסי ספיר, מנהל המחלקה הכלכלית מבט יועצים

 איומי הסייבר - האתגר של כל דירקטוריון והנהלה, 
כיצד נערך לכך?

 SOPHTIX אלון צוקר, מנכ"ל

אסטרטגיית השקעות לקיבוץ

הפיכת החברים לנושים מובטחים של הקיבוץ | עו"ד עומר כהן, שותף מנהל, שלמה כהן ושות' «
אסטרטגיות השקעה | קובי נימקובסקי, אלומות בית השקעות  «
השקעות נדל"ן בחו"ל | פרופימקס «
ניהול אסטרטגיה פיננסית בקיבוץ | עומרי רותם, יו"ר אופטיקה שמיר «

אתגרי החקלאות בעשור הקרוב ודרכי פעולה

מנחה: יאיר ריינמן, יו"ר שולחן הארגונים האיזוריים 
תמונת מצב - אתגרי החקלאות | שאול צבן, מבט-צנובר  «
אסטרטגית שליטה בשרשרת הערך | ערטל טובין, מנכ"ל בננות החוף  «
תפקידם של הארגונים | אורי דורמן, יו"ר מפעלי הגליל העליון «
שאול מרידור, הממונה על התקציבים, משרד האוצר «

ארוחת צהריים14:00
*התוכנית נתונה לשינויים

להרשמה לחצו כאן
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