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קמע
קרן מרכזית לצמיחה ולערבויות

יום ד' 11.1.2023

הגעה למלון רישום וקבלת פנים במבואה  9:00-10:00

פתיחת מושב ראשון  10:00-11:00 
 ברכות:

 ניר מאיר, מזכ"ל התנועה הקיבוצית
 עו"ד עמית יפרח, מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל

 שרה עברון, מזכ"לית הקיבוץ הדתי
 עו"ד שלומית שיחור רייכמן, רשמת האגודות השיתופיות

 ח"כ אלון שוסטר
יעקב בכר, יו"ר שולחן הארגונים הכלכליים הקיבוציים

 11:00-11:50  חדשנות וטכנולוגיה מתקדמת בחקלאות
 מראיין: מתן חודורוב, הפרשן הכלכלי של ערוץ 13

 משתתפים:
 רענן אמויאל, מנהל אגף בכיר לתכנון במשרד החקלאות ופיתוח הכפר

 רפי נבו, מנכ"ל קרן משתלת הקיבוצים, קרן קמ"ע
 אבנר ארד, מנכ"ל משק אנרגיה

 שמחה שור, מייסד ומנכ"ל אגרוסקאוט
עו"ד שלומית שיחור רייכמן, רשמת האגודות השיתופיות

הפסקת קפה וכיבוד קל במבואה  11:50-12:05

 12:05-13:00  מחירי המים לחקלאות ומדיניות הקצאתם
 מראיין: מתן חודורוב, הפרשן הכלכלי של ערוץ 13 

 משתתפים: 
 יונתן בשיא, יו"ר קבוצת שאן

 דני גרינוולד, סמנכ"ל אסדרה ברשות המים
 גלעד פרננדס, סמנכ"ל בכיר )כלכלה( רשות המים

 חיים בורובסקי, רכז מים באגף התקציבים, משרד האוצר
 ד"ר אסף לוי, מנהל אגף בכיר גורמי ייצור

אורן עמיאל, מנכ"ל מים לישראל

 13:00-13:15  יצירת תנאים וחקיקה לצמיחת החקלאות
BDO רו"ח אריה ברון, שותף באשכול תעשייה והתיישבות

 13:15-14:00  רפורמה בחקלאות
 מראיין: מתן חודורוב, הפרשן הכלכלי של ערוץ 13 

 משתתפים: 
 חיים בורובסקי, רכז מים באגף התקציבים, משרד האוצר

 בועז סופר, לשעבר סמנכ"ל בכיר ברשות המיסים
 עמית בן צור, מנכ"ל יסודות

 ניר מאיר, מזכ"ל התנועה הקיבוצית
יעקב בכר, יו"ר שולחן הארגונים הכלכליים 

ארוחת צהרים  14:00-15:00

קבלת חדרים  15:00-16:00
 16:00-16:10  פתיחת מושב שני

ברכת ראש המועצה המארחת תמר, ניר ונגר

 16:10-17:00  עבודת צוות והשגת מטרות 
הרצאת העשרה: אנדי רם )הטניסאי הבינלאומי(

 Co2OFFSET 17:00-17:10  אופיר פרום, מנכ"ל 
רוצים להגדיל את התרומה לדונם במאות ש"ח? שתו קפה 

במשרד הגד"ש" הרצאה "טיל" של, אופיר פרום, מנכ"ל

 17:10-17:50   דור חדש בחקלאות
 מראיין: ניצן אבירן, מנהל אגף הכלכלה הקיבוץ הדתי

 משתתפים:
 מירב בן דוד, פורום עמלי

 צדוק דורלכר, מנהל תכנית "חקלאות בעמק"
 יעל מלצר, מנהלת תוכנית אופקים

עמית מאיר, מייסד ומנהל רשת בתי ספר "אדם ואדמה"

 17:50-18:40  מושב: פרוטקשיין ופשיעה חקלאית 
 מראיין: מתן חודורוב, הפרשן הכלכלי של ערוץ 13

 משתתפים:
 ח"כ יצחק קרויזר, עוצמה יהודית

 איתן ברושי, לשעבר ח"כ ומזכ"ל התנועה הקיבוצית 
 נצ"מ אלי לוי, דובר משטרת ישראל

 נצ"מ אלי גוזלן, קצין אגף חקירות ומודיעין במשמר הגבול
 און ריפמן, מייסד וסמנכ"ל השומר החדש

ניר סגל, יועץ שר הפנים לפשיעה חקלאית

ח"כ אבי דיכטר, שר החקלאות ופיתוח הכפר  18:40-19:00
ארוחת ערב  19:00-21:00

 21:00-22:30  הופעה של השחקנית והקומיקאית רותם אבוהב 

 בחסות 
כיבוד קל, שתיה ואלכוהול כלולים

יום ה' 12.1.2023

ארוחת בוקר  7:00-8:50

 8:50-9:00  יש דור עתיד?
 שיר גורן, רכזת תוכנית מצמיחים עתיד בחקלאות
עפרי רביב, ראש אגף צעירים בתנועה הקיבוצית

פתיחת מושב שלישי במעמד עמיחי שיקלי, השר לתפוצות ושיוויון חברתי   9:00-9:10

 9:10-9:20  עמוס פרג'ון, ראש אגף הכלכלה בתנועה הקיבוצית 
חלוקת מלגות לסטודנטים בחקלאות

קרבות המחירים   9:20-9:35 
 מחירי התבואות החקלאיות מחירי הקוטג' ומה שביניהם

 מאבק המחירים על תבואות המזון לבע"ח
ליאור שמחה, מנכ"ל התאחדות יצרני החלב בישראל

 9:35-10:05  גד"ש ורפת
 כיצד מגיעים לעמק השווה בקביעת מחירי התבואות

 מנחה: מיכל קראוס, יו"רית בקיבוצים ולשעבר מנכ"לית מועצת החלב
 משתתפים:

 ליאור שמחה, מנכ"ל התאחדות יצרני החלב בישראל 
 דיויד לוי, מזכיר ארגון עובדי הפלחה

פרץ שורק, מרכז התארגנות רפת משקי דרום

 10:05-10:35  חוק ההתיישבות
הרצאה מרתקת ומעשירה: "גבולות הגזרה של מה מותר ומה אסור 

 בשותפויות בקרקע חקלאית"
חגית ברנר הממונה על חוק ההתיישבות משרד החקלאות ופיתוח הכפר

קפה ועוגה במבואה  10:35-11:00

ח"כ אורית סטרוק, השרה למשימות לאומיות  11:00-11:30

 11:30-12:00  שיחה וריאיון "אחד על אחד" 
 מחירי המים, רפורמה בחקלאות וקצת פוליטיקה

מתן חודורוב, הפרשן הכלכלי של ערוץ 13 מראיין 
את יו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב משה גפני

 12:00-13:00  המציאות הביטחונית מדינית
הרצאת העשרה: אלוף )מיל'.( גיורא איילנד

ארוחת צהריים  13:00-14:00

פיזור   14:00


