יום ד‘ ≠ ∞ ≠ ∑Æ∑Æ≤∞±לאונרדו סיטי טאואר ≠ רמת גן
סדר יום
08:00–08:55
08:55–09:10

09:20–09:40
09:40–10:00
10:00–10:20
10:20–10:40
10:40–11:00
11:00–11:15
11:15–11:35
11:35–11:40
11:40–12:10

12:10–12:25
12:25–12:45
12:45–13:05
13:05–13:30

12:10–12:20
12:20–12:40
12:40–12:55
12:55–13:30

התכנסות ורישום
פתיחה – מנחה :מר יוסי ספיר – מנהל אגף הייעוץ ,ברית פיקוח/מבט יועצים
דברי ברכה
מר דני חרד – מנכ“ל ,די.סי .פייננס
רו“ח ירון רייכמן – מנכ“ל ,ברית פיקוח ויו“ר מבט יועצים
מר יאיר סרוסי – יו“ר ,בנק הפועלים
פרופ‘ ליאו ליידרמן – היועץ הכלכלי הראשי ,בנק הפועלים – ישראל והשווקים הגלובליים לאן?
עו“ד אביתר קנולר – שותף בכיר ,י .זלצמן ,גילת ,קנולר ,גראוס ,סלומון ושות‘ ,משרד עורכי דין –
אגודות שיתופיות כפלטפורמה תאגידית לניהול תעשייה ומסחר
מר רענן אלוני – מנכ“ל ,אמפא מליבו – בניה ומשכנתאות בתוך הקו הכחול לחברים ובנים
ד“ר אסתר לוצאטו – שותפה מנהלת ,לוצאטו את לוצאטו – עורכי פטנטים –
הקניין הרוחני כמרכיב אסטרטגי בתעשייה הקיבוצית
גב‘ נחמה בוגין – שמאית מקרקעין אגרונומית ומשפטנית ,נחמה בוגין בע“מ –
הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל ובחוק התכנון והבניה–האומנם?
רו“ח רביב ישי – מנכ“ל ,מבט יועצים – עסקאות בתעשייה הקיבוצית – ניתוח אירועים והפקת לקחים
מר אלי שנקר – סמנכ“ל ,אמישראגז – אנרגיה ירוקה בעידן של הפרטה וחסכון
ח“כ אורית נוקד – סגנית שר התעשייה המסחר והתעסוקה ,משרד המסחר והתעשייה – דברי ברכה
הפסקה – ארוחת ביניים
מושבים מקבילים
מושב  :1התעשייה הקיבוצית – מנחה :מר יונתן מלמד – יו“ר איגוד התעשייה הקיבוצית
רו“ח ראובן צוקרמן – מנהל מקצועי ,מבט יועצים –  – IFRSהזדמנויות ואיומים
רו“ח ירון ייני – מנכ“ל ,גילאון השקעות ) (1979בע“מ – גיוס הון וחוב באמצעות מיזוג עם שלד ציבורי
עו“ד צוריאל לביא – שותף בכיר ,ליפא מאיר ושות‘ – סוגיות משפטיות בביצוע עסקאות –
ניתוח אירועים והפקת לקחים
פנל מנהלים בנושא יחסי קיבוץ – מפעל – מנחה :רו“ח ארנון רז – מנהל אזור צפון ,ברית פיקוח/מבט יועצים
מר אבנר חרמוני – מנכ“ל ,נען דן
רו“ח רביב ישי – מנכ“ל ,מבט יועצים
מר שאול אשכנזי – יו“ר ,קוטלב חניתה
מושב  :2מושב הקיבוצים – מנחה :מר אודי פלד ,יו“ר קמ“ע התנועה הקיבוצית
מר אודי פלד – יו“ר קמ“ע ,התנועה הקיבוצית ,אגף הכלכלה בתנועה הקיבוצית
מר יהונתן כהן )ג‘ון( – מנכ“ל ,ערבה פאואר – איומים והזדמנויות  אנרגיה סולארית בישראל
רו“ח אלון ראובני – מנהל תחום תשתיות ,ברית פיקוח/מבט יועצים – הרפורמה במשק החשמל בקיבוצים
פנל בנושא קרקעות – צדק חלוקתי – הקטנת החיכוך – מנחה :מר אלי חלוצי – שמאי מקרקעין,
ברית פיקוח/מבט יועצים
גב‘ שולה בן צבי – מנהלת אגף קרקע חקלאית ,מנהל מקרקעי ישראל
מר יצחק בדר – יו“ר ,גרנות
עו“ד מיכי דרורי –מרכז המח‘ המשפטית ,התנועה הקיבוצית

מליאה
 13:30–13:35מר עמוס רבין – מנכ“ל ,איגוד התעשייה הקיבוצית – דברי ברכה
פאנל החברות
 13:35–14:15מנחה :ד“ר אריאל הלפרין – שותף בכיר ,טנא קרנות השקעה – שיתופי פעולה אסטרטגיים תוך התייחסות
למעמדו של המפעל וסביבתו העסקית
מר אהוד רייביץ – מנכ“ל ,אלכם מדיקל
מר גבי ינקוביץ – מנכ“ל ,ארד דליה
מר עפר שחר – נשיא ,מיטרוניקס
מר שמוליק וולדינגר – שותף בכיר ,קרן פימי
מר אבנר חרמוני – מנכ“ל ,נען דן
מר דני טרגן – יועץ אסטרטגי ,נתיב ה“לה ומנכ“ל תנ“ה היוצא
מר נחמן פונדק – מנכ“ל ,ריקור
 14:15–14:35מר שלמה מעוז – כלכלן ראשי ,אקסלנס נשואה בית השקעות – אפשרויות התמודדות התעשייה הקיבוצית על
רקע שקיעתה של אירופה וההתפתחויות בעולם
 14:35–15:00מר אריק רייכמן – יו“ר דליה אנרגיות ומנכ“ל תנובה לשעבר – שרשרת הערך האסטרטגית בתעשייה
ארוחת צהריים
15:00
התכנית נתונה לשינויים
הועידה הינה ללא עלות ליו“רים ,מנכ“לים וסמנכ“לי כספים של חברות התעשייה הקיבוצית ומנכ“לים ,מנהלים כלכליים וגזברי הקיבוצים.
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