
 כנס הנהגות הקיבוצים
השביעי

סוכנות לביטוח
מקבוצת ביטוח חקלאי

כנעני

קמע
קרן מרכזית לצמיחה ולערבויות

משקי לי     ינג
לי�ינג שמבי� קיבוצי� ומושבי�

בית השקעותבית השקעותבית השקעות

 מיועד לממלאי התפקידים המרכזיים בקיבוץ: יו"ר/ית, מזכיר/ת קיבוץ, מנהל/ת קהילה, מנהל/ת עסקים, מנהל/ת מש"א.
הכנס עוסק בנושאי ליבה שעל סדר היום של התנועה הקיבוצית והקיבוצים, החברה הישראלית ומוסדות המדינה

תוכניה
שני כ"ב בשבט, תש"פ, 17.2.20

התכנסות והרשמה  09:00-10:00  

פתיחה וברכות  10:00-10:30  

כלכלת המצפון - חדשנות בניהול, פרדריק בלסן  10:30-11:30  

אתגרי התנועה הקיבוצית, ניר מאיר, מזכ"ל התנועה הקיבוצית  11:30-12:30  

ח"כ בני גנץ, יו"ר כחול-לבן  12:30-13:00  

ארוחת צהריים   13:00-14:00  

תנובה והחקלאות הישראלית, אייל מליס, מנכ"ל תנובה  14:00-14:45  

"משהו קטן וטוב", קיבוץ להבות חביבה  14:55-14:45  

תנועה מחוללת תנועה - מדברים עתיד, מנחות הטריבונה למנהיגות השתתפותית  15:00-16:30  

הפסקה וקבלת חדרים  16:30-17:00  

תנועה מחוללת תנועה - הצגת תוצרים ולאן פנינו? הדס דניאלי ילין, מנכ"לית התנועה הקיבוצית ומנחות הטריבונה  17:00-17:30  

קק"ל בונה את ארץ המחר, דני עטר, יו"ר קרן קיימת לישראל  17:30-18:00  

18:00-19:00  תיכנון המרחב הקיבוצי 2040, רב שיח בהשתתפות: ד"ר רותי פרום אריכא, מנהלת הרשות לתכנון, משרד החקלאות,    
 דוד לפלר, יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ובנייה, מחוז דרום, אהוד יוסטמן, מנהל האגף לתכנון מקומי, מינהל התכנון, 

אסנת קמחי, סמנכ"לית לענייני הכפר, משרד השיכון מנחה: ניר מאיר, מזכ"ל התנועה הקיבוצית

ארוחת ערב  19:00   

מופע: עקיצה טבעית, אנסמבל ציפורלה  21:00    

בחסות  לא פחות מאקסלנס.    

שרים עם דגן יראל והגיטרה  22:00   

שלישי, כ"ג בשבט, תש"פ, 18.2.20

יש אומץ לפעמים להתערבב - החיים של מאיר אריאל, מוטי זעירא ומיטל טרבלסי  08:30-09:30  

התנועה הקיבוצית, יהדות התפוצות והמלחמה באנטישמיות, יצחק הרצוג, יו"ר הסוכנות היהודית  09:30-09:50  

קיבוץ הראל כמקרה בוחן,  אלעד שלף, מנכ"ל הביטוח החקלאי ויאיר מנע, יו"ר הראל  09:50-10:10  

We have a dream  10:10-11:10 - הרצאה אינטראקטיבית, גיל לין, המשנה למזכ"ל התנועה הקיבוצית וראשי האגפים: דגן לוין, כלכלה,    
ד"ר אילת גלס, חברה וקהילה, דבי ברא"ס, חינוך, עפרי רביב, צעירים ומעורבות בחברה

הצעירים המשפיעים לשנת 2020  11:10-11:30  

תמונת מצב ותוכניות לעשור החדש, דורון סט, יו"ר משקי הקיבוצים  11:30-11:50  

12:15-14:00  מושבים מקבילים א   

א1.  החקלאות הישראלית - נכס או מכס?      
 הדוברים: שלמה בן אליהו, מנכ"ל משרד החקלאות, פרופ' עומר מואב, לשעבר יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה, 

 ח"כ עמר בר-לב, העבודה-גשר-מרצ, אבשלום )אבו( וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל,  
מיכל קראוס, מנכ"לית מועצת החלב ועו"ד ד"ר מיכי דרורי, היועץ המשפטי של התנועה הקיבוצית

א2.  בחזרה לעתיד: חדשנות ניהולית - מושב אקטיבי     
הדוברים: צוות אגף חברה

א3.  קואופרציה קיבוצית משרתת: תפקיד הארגונים הכלכליים והתנועה בקידום רווחת החברים     
 הדוברים: טל ישועה, יו"ר משקי עמק הירדן, ניר מאיר, מזכ"ל התנועה הקיבוצית, עו"ד מרב ניב, היחידה לקואופרציה, 

רו"ח ירון רייכמן, מנכ"ל ברית פיקוח, דובי שגב, יו"ר קיבוץ אילון
א4.  מחפשים שותף? צעירים שותפים בקהילה     

הדוברים: הילה שפר, "מרחב צעיר" נחל עוז, בר אלמקייס, ועדת צעירים, קיבוץ החותרים, אורטל בארי - מנהלת הקהילה, קיבוץ מעיין ברוך

ארוחת צהריים  14:00-15:00  

דפנה ליאל, חדשות 12, מראיינת את ח"כ איילת שקד, ימינה  15:00-15:20  

חשיבותה של תקשורת אחראית, אלונה בר און, מו"ל ויו"ר העיתון גלובס  15:20-16:20  

ח"כ עמיר פרץ, ח"כ ניצן הורוביץ, ח"כ אורלי לוי אבוקסיס, העבודה-גשר-מרצ  16:20-17:00  
17:30-19:00  מושבים מקבילים ב   

 ב1.  גן ותיקים – חיזוק הקיבוץ כקהילה רב דורית 
בהשתתפות: ד"ר יורם מערבי, מומחה בגריאטריה, מלווה התוכנית 80 וארבע וצוותי אגף חברה וחינוך בתנועה הקיבוצית 

ב2.  עושים שינוי: התנועה הקיבוצית בשדה התנועות החברתיות     
 הדוברים: ד"ר טל אלמליח, היסטוריון, ממקימי תנועת החלוץ, קיבוץ אילון 

 פרופ' דני פילק, חוקר מדעי החברה, מחבר הספר "מה לעשות עכשיו?", ממקימי תנועת "עומדים ביחד", קיבוץ זיקים, 
ח"כ איציק שמולי, העבודה-גשר, הדס דניאלי ילין, מנכ"לית התנועה הקיבוצית, מנחה: נגה שמיר, רכזת מעגל הקבוצות 

ב3.  קיבוץ דור 3 – איך מוזילים את הקליטה והדיור לדור הבא?     
 הדוברים: שרון בן יהודה, מנהלת מחלקת אשראי קמעונאי לנדל"ן, מזרחי-טפחות - "פתרונות מימון בנייה בקיבוצים", 

 ,BDO ,עו"ד רותם ליכטנשטיין, משרד שלמה כהן ושות', רו"ח דורון שטיין, ראש אשכול תעשייה והתיישבות 
נחמה בוגין, שמאית מקרקעין, נעמה זמיר, משקי הקיבוצים, יעקב בכר, יו"ר שולחן הארגונים, יובל יסקי, אדריכל

ב4.  ניהול אירוע משברי בקיבוץ: מי, מה, איך?     
 הדוברים: עפרי אורפז, מנהלת אגף יישובים מועצה אזורית גליל עליון, 

יאיר פז, דובר התנועה הקיבוצית, אמיר כהן, מנהל קהילה קיבוץ אפיקים, עו"ד יואב שימשי, שותף, משרד שלמה כהן ושות'
ב5.  הסרט "הצלילה", דיאלוג בין יוצר לקיבוץ      

הדוברים: יונה רוזנקיאר, יוצר הסרט, ירון פוקס, יו"ר קיבוץ יחיעם ועידן רז, מנהל הקהילה, קיבוץ יחיעם, בהנחיית: ליאת פאר, התנועה הקיבוצית 

ארוחת ערב  19:00   

20:45  מופע: עילי בוטנר וילדי החוץ     
בחסות  - אין סוף ליכולות!

רביעי, כ"ד בשבט, תש"פ, 19.2.20 

"משהו קטן וטוב", קבוצת יבנה, קיבוץ גברעם  08:30-08:40  

תכנית טראמפ - מה הלאה? אלוף )במיל'( עמוס ידלין, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי  08:40-09:10  

המסתורין של הקיבוץ, פרופ' רן אברמיצקי, אוניברסיטת סטנפורד, קליפורניה  09:10-10:00  

מי מאמין בשירות ציבורי ממלכתי? עו"ד אמי פלמור, לשעבר מנכ"לית משרד המשפטים  10:00-10:30  

10:30-11:30  מדברים ישראלית, רב שיח    
 בהשתתפות: דני אדינו אבבה, עיתונאי, מייסם ג'לג'ולי, יו"ר סיעת חד"ש בנעמ"ת 

ויהודה משי זהב, יו"ר זק"א, מראיינת: נורית קנטי, גלי צה"ל

לא מתנצלת!!!, לוסי אהריש  11:30-12:30  

סיכום הכנס  12:30-12:45  

ארוחת צהריים ופרידות    
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