
הועידה הינה ללא עלות ליו”רים, מנכ”לים וסמנכ”לי כספים של חברות התעשייה הקיבוצית, מנהלים כלכליים וגזברי הקיבוצים. 
ההשתתפות מותנית בקבלת אישור סופי: במקרה של רישום יתר יאושרו עד שלושה משתתפים מכל חברה / קיבוץ. 

לפרטים נוספים: ניתן לפנות לאביה 03-6382863 או במייל avia@britcpa.co.il | לחסויות ותצוגה בכינוס ניתן לפנות לטלפון: 08-9264113

הכינוס הכלכלי-תעשייתי
לשנת 2018

יום ד’ | 20.06.2018
קריית שדה התעופה

בהשתתפות שר האוצר, מר משה כחלון

ההשתתפות כרוכה להרשמה לחצו כאן
ברישום מוקדם

*התוכנית נתונה לשינויים

מנחה: רו"ח אלי בירנבוים, ברית פיקוח MBTסדר יום

התכנסות, רישום וארוחת בוקר08:00

ברכות ופתיחת הכנס09:00

09:30

 MBT ירון רייכמן, מנכ"ל ברית פיקוח

ניר מאיר, מזכ"ל התנועה הקיבוצית

ח"כ איתן ברושי, המחנה הציוני

אופיר ליבשטיין, מנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוצית

המשק הישראלי בשנת 2018-2019 - אתגרים וחזון

ישראל והכלכלה הגלובלית: לאן? | פרופ' ליאו ליידרמן, יועץ כלכלי ראשי,  
בנק הפועלים 

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

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

10:30
10:45

משה כחלון, שר האוצר
מושב הרצאות בזק

 מושב הרצאות בזק של פתרונות טכנולוגיים, תפעוליים וכלכליים חדשניים 
לקיבוץ ומפעל

 הטרנד החדש בתעשייה: לקיחת אחריות | אלי מיזלס, מנכ"ל ובעלים  «
    קבוצת אינטנטיה

 יישום כלי ויכולות AI / BI לביצוע חיזויים בעולם החקלאי | ד"ר שלום ברויאר,   «
    מנכ"ל בית התוכנה מקסופט

 ייעול מערך המרכולים והרכש הקמעונאי בקיבוץ | ערן הופמן, סמנכ"ל בכיר, «
    קואופ שופ בכפר

פנינסולה - אשראי לעסקים טובים | מיכה לייקין אבני, מייסד ומנכ"ל «

הפסקה 11:15

מושב כלכלימושב התעשייה 11:30

ניהול מו"פ חדשנות ויזמות בתעשייה - פאנל מנהלים 

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

דב אביטל, סמנכ"ל חדשנות עסקית, מצרפלס «
רונן יואלי, מנכ"ל, אומן יציקות «
אבשלום נוסבאום, מנכ"ל, פלרם אפליקציות «

היתרונות והאתגרים בהקמת מפעל נוסף או רכישת חברה יצרנית בחו"ל 
 כמנוע צמיחה וכדרך להתמודדות עם אתגרי התעשייה בארץ |
עו"ד יאיר אסטליין, שותף מייסד באסטליין ושות' - עורכי דין

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

תיקון לחוק עידוד השקעות הון בחקלאות ותעשייה |
MBT אייל לבנת, מבט יועצים

 איומי הסייבר - האתגר של כל דירקטוריון והנהלה, כיצד נערך לכך? | 
 SOPHTIX אלון צוקר, מנכ"ל

מושב אסטרטגיית השקעות לקיבוץ

MBT מנחה: בועז אמיר, מחלקה כלכלית מבט יועצים

הפיכת החברים לנושים מובטחים של הקיבוץ | עו"ד עומר כהן, שותף מנהל, שלמה כהן ושות'

אסטרטגיות השקעה | קובי נימקובסקי, אלומות בית השקעות 

יתרונות ההשקעה בקרנות נדל"ן גלובליות | אסף רוזנהיים, מנהל השקעות ראשי, פרופימקס

ניהול אסטרטגיה פיננסית בקיבוץ | עומרי רותם, יו"ר אופטיקה שמיר

אתגרי החקלאות בעשור הקרוב ודרכי פעולה

מנחה פאנל: 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 «
עמדת משרד החקלאות | שלמה בן אליהו, מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר «

ארוחת צהריים14:00
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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
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