תנועת המושבים בישראל
שומרים על המרחב הכפרי .שליחות לאומית שהיא זכות.

תוכניה*

סמינר הנהגות
המושבים ה8-
 | 10-12.3.2019ים המלח

הקדימו להירשם! מספר החדרים מוגבל

ראשון 10.3
 14:00-15:00קבלת פנים עשירה במלון דניאל ים המלח
 15:00-16:30קבלת חדרים
 16:30-18:30מושב פתיחה חגיגי בהנחיית עו"ד עמית יפרח
 +דברי ברכה:
• מר מאיר צור ,מזכ"ל ת .המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל
• מר שלום שמחון ,יו"ר ניר שיתופי
• מר ניר מאיר ,מזכיר התנועה הקיבוצית
• מר יצחק איליה ,מזכיר איגוד המושבים של הפועל המזרחי
• מר שי חג'ג ,יו"ר מרכז המועצות האזוריות וראש מ.א .מרחבים
17:00

סקירה מאקרו כלכלית 2019

מר ציון בקר ,סמנכ"ל ,ראש החטיבה הפיננסית ,בנק מרכנתיל

פאנל :כיוונים ומגמות – חקלאות והתיישבות 2019
בהנחיית מר פלג אוריון ,יו"ר אגף המשק
• מר מאיר צור ,מזכ"ל תנועת המושבים
• ח״כ רועי פולקמן ,יו"ר סיעת ׳כולנו׳
• מר אייל בלום ,יו"ר מ.א .ערבה תיכונה
• מר צביקה כהן ,סמנכ"ל בכיר השקעות ומימון ,משרד החקלאות
• גב׳ מיכל קראוס ,מנכ"לית מועצת החלב
• מר מאיר יפרח ,ס .ראש מ.א .אשכול ויו"ר ארגון מגדלי ירקות
גב׳ איילת שקד ,שרת המשפטים
18:15
 18:30-19:30מצוינות הלכה למעשה
הרצאה מרתקת של ד"ר צבי ברק ,מומחה למדעי ההתנהגות
ארוחת ערב
19:30
נוסטלגיה לנצח :מופע מרהיב המחזיר אותנו בזמן
21:30
לשירי האהבה הגדולים של כל הזמנים
בביצוע שם טוב מוראדי וצוות נגנים

• גב׳ מילכה כרמל ,ראש תחום תכנון וקרקעות במרכז המועצות
האזוריות
• מר חיים מסילתי ,יו"ר לשכת השמאים

ארוחת צהריים  +זמן חופשי ליהנות ממתקני המלון
13:30
 16:00-16:30קפה ועוגה
 16:30-18:00חוק ההתיישבות והעיבוד היעיל
בהנחיית עו"ד עמית יפרח ,יועמ"ש ויו"ר אגף קרקעות בת.המושבים
• גב' גלית ויטנברג ,מ .אגף בכיר שימושים חקלאיים ברמ"י
• דר' רותי פרום אריכא ,מ .הרשות לתכנון :עיבוד יעיל בקרקע
החקלאית
• מר עומר צור ,הממונה על חוק ההתיישבות
• עו"ד חי חיימסון :שותפויות בין אגודות
• רו״ח אלעד חבשוש ,ראש חטיבת הפיקוח והחשבונאות ,רשם
האגודות השיתופיות

 18:00-19:30חקלאות ,מועצה ונוער

גב' שירי ארדיטי נחום ,מנהלת בני המושבים
מר קובי שמואל ,מנהל אגף חברה וקהילה

19:30
21:30

שלישי 12.3
 09:30--07:00ארוחת בוקר
 10:00-11:30מר זאב ביילסקי ,יו"ר קבינט הדיור

פאנל ראשי מועצות

בהנחיית עו"ד עמית יפרח ,יועמ"ש ויו"ר אגף קרקעות

שני 11.3
 07:00-09:30ארוחת בוקר
 10:00-11:15רמ"י והמרחב הכפרי :חוזה החכירה ,היוון חלקת
המגורים ופל"ח
עו"ד עמית יפרח ,יועמ"ש ויו"ר אגף קרקעות בתנועת המושבים
• מר עדיאל שמרון ,מנהל רשות מקרקעי ישראל
• מר איתם בירגר ,מנכ"ל מבט מושבים
 11:15-13:00עתיד החקלאות והשטחים הפתוחים
בהנחיית גב' נחמה בוגין ,שמאית מקרקעין ,משפטנית ואגרונומית
• מר רענן אמויאל ,הרשות לתכנון ופיתוח במשרד החקלאות
• מר איתמר בן דוד ,יו"ר הועדה המחוזית חיפה
• מר איציק חולבסקי ,ראש מועצה אזורית מגידו:
מקרה מגידו/יוקנעם

ארוחת ערב
הסטנדאפיסט והחקיין יוסי וידר במופע בידור מצחיק
עד דמעות

11:30

• הותמ"ל
• יחסי ועד אגודה  -ועד מקומי
• יחסי מועצה  -שלטון מקומי
• ועדות חקלאיות במועצה
מיסים במחשבה תחילה
גב׳ יהודית קריסטל ,מנהלת אגף המושבים ברית פיקוח ומרכזת ועדת
המיסוי הבינמושבית
עו"ד אבי פרידמן ,מבט יועצים

סיכום הסמינר

מר מאיר צור ,מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל

13:30

ארוחת צהריים ופיזור

* ייתכנו שינויים בתוכנית הסמינר | ט.ל.ח
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