הכינוס הכלכלי-תעשייתי
לשנת 2019
ביום ה’ | 13.06.2019
קריית שדה התעופה

בסימן  85שנים של עשייה

בהשתתפות אלוף במיל' אליעזר שקדי ,מפקד חיל האוויר לשעבר

ההשתתפות כרוכה ברישום מוקדם באתרנו החדש www.britcpa.co.il

בשיתוף עם

‡˙ÈˆÂ·È˜‰ ‰ÈÈ˘Ú˙‰ „Â‚È

 08:30הנכם מוזמנים להתכנסות וארוחת בוקר
09:00

פתיחת הכינוס | אלי בירנבוים ,ברית פיקוח MBT
מצוינות אנשים עוצמה והצלחה | אליעזר שקדי ,אלוף במיל' ומפקד חיל האוויר לשעבר
ירון רייכמן ,מנכ"ל ברית פיקוח MBT
"מיתון או חלמתי חלום" | ציון בקר ,סמנכ"ל ,ראש החטיבה הפיננסית ,בנק מרכנתיל
ניר מאיר ,מזכ"ל התנועה הקיבוצית
אתגרים בתקציב הממשלה החדשה | מישל סטרבצ'ינסקי ,מנהל חטיבת המחקר ,בנק ישראל
מאיר צור ,מזכ"ל תנועת המושבים
קטע אמנותי
פאנל השקעות כספי הקיבוץ והמפעל :אלטרנטיבות להשקעה  -הדור הבא | מנחה :יוסי ספיר ,מבט יועצים MBT
» »השקעות בקיבוצים :תובנות ונסיון שנצבר | יוסי ספיר ,מבט יועצים MBT
» »שינוי כללי המשחק באשראי ,תשואה מכובדת בסביבת ריבית אפסית | יאיר בן דוד ,מנהל תחום תאגידים ,טריא
» »השקעות נדל"ן גלובליות כחלק מתיק ההשקעות האלטרנטיביות :חשיבות הפיזור כגידור סיכונים | אלחנן רוזנהיים ,מייסד ומנכ"ל פרופימקס
» »הדור הבא  -קבוצות הרכישה הפיננסיות | קובי נימקובסקי ,מנכ"ל אלומות בית השקעות

ח"כ אלון שוסטר ,מפלגת כחול לבן ,ראש מועצת שער הנגב לשעבר
יאיר ריינמן ,יו"ר התאחדות הארגונים הכלכליים הקיבוציים ויו"ר ברית פיקוח MBT

הפסקה ופיצול למושבים מקבילים

מושב התעשייה

"לאן נעלם מגדל הסילו במרכז היישוב"?

דברי פתיחה :מרים דרוק ,מנכ"לית איגוד התעשייה הקיבוצית

מאפייני ההתארגנות החקלאית בעבר אל מול אתגרי ההתארגנות הנדרשת בעתיד

הטמעת חדשנות טכנולוגית בתעשייה הקיבוצית  -יותר פריון ,יותר רווחים
ד״ר אסתר לוצאטו ,שותפה מנהלת ,קבוצת לוצאטו

שולחן עגול  -מנהלים מחדשים
פותח שולחן :רפי נבו ,מנהל אגף חדשנות מו"פ ויזמות ומנכ"ל קרן משתלת הקיבוצים
» »יובל בארי ,מנכ"ל ריקור ובעבר מנכ"ל מייטרוניקס
» »גדי בר נר ,מנכ"ל תבור שיווק כלי עבודה
» »גיא הוכמן ,מנכ"ל ג'יני מחשוב
» »עומרי רותם ,יו"ר אופטיקה שמיר
סוגרת שולחן :ד"ר אסתר לוצאטו ,שותפה מנהלת ,קבוצת לוצאטו
חוקי עידוד לתעשייה ולעסקים  -כיצד עושים זאת נכון  -ללמוד מנסיונם
של אחרים | רו"ח אייל לבנת (משפטן) ,מבט יועצים MBT
"הכסף מתגלגל בעולם ,רק צריך להתכופף ולקחת" SDG -
 17היעדים אשר מביאים לנגישות לכספי מימון מטעם הבנק העולמי

מושב בניהול :מיכל צורן ,מנהלת סחר חוץ ,איגוד התעשייה הקיבוצית
» »סלסו המר ,מנכ"ל דולב ,נציג מהתעשייה הקיבוצית
» »דיפלומטיה עולמית תומכת כלכלה
אילן פלוס ,מחלקת כלכלה במשרד החוץ
» »פעילות המדינה והממשלה בחיבור חדשנות ישראלית לצרכי העולם השלישי
אלון בר ,מנכ"ל  SIDישראל
» »מעורבות בפרויקטים של קרן גייץ וקרן טאטא טרסט
דר' רם פישמן ,מכון מינץ באוניברסיטת תל אביב
» »פרוייקטים להחדרת הטכנולוגיות הקיימות בתעשייה הקיבוצית לאפריקה
דורית בנט ,מנכ״לית אילת אילות
 14:30ארוחת צהריים

מנחה :ארנון רז ,ברית פיקוח MBT

הפער הקיים בין השאיפה להגדלת שרשרת הערך החקלאית לבין הרגולציה
עו"ד חגית בן משה ,שותפה ומנהלת תחום ההתיישבות ,ברנע ג'פה לנדה ושות'

פאנל מומחים  -שרשרת הערך החקלאית
מנחה :יאיר ריינמן ,יו"ר התאחדות הארגונים הכלכליים הקיבוציים ויו"ר ברית פיקוח MBT

» »עו"ד חגית בן משה ,שותפה ומנהלת תחום ההתיישבות ,ברנע ג'פה לנדה ושות'
» »אורי צוק בר ,סמנכ"ל מחקר כלכלה ואסטרטגיה ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר
» »שאול צבן ,מבט צנובר MBT
» »רגולציה של המים ,אלון ראובני  /מתן רז ,מבט יועצים MBT
» »אביתר דולב ,יו"ר התאחדות מגדלי בקר
» »יוסי ישי ,מנכ"ל מושבי הנגב

קנאביס  -הדבר הגדול הבא בחקלאות הישראלית?
מנחה :שאול צבן ,מבט צנובר MBT
» »קנאביס רפואי  -מחקלאות לפארמה | יוגב שריד ,מנכ"ל שיח

*יתכנו שינויים בסדר היום.

בית השקעות

● קיבוצים  -ניתן לפנות לאביה avia@britcpa.co.il / 03-6382863
● מושבים  -ניתן לפנות ליפה yaffa@britcpa.co.il / 03-7180101

הירשמוwww.britcpa.co.il :
ההשתתפות כרוכה ברישום מוקדם

ההשתתפות מותנית בקבלת אישור סופי .במקרה של רישום יתר יאושרו עד שלושה משתתפים מכל תאגיד  /קיבוץ  /מושב.

הכינוס ללא עלות ליו”רים ,מנכ”לים וסמנכ”לי כספים של תאגידי התעשייה
הקיבוצית ,מנהלים כלכליים וגזברי הקיבוצים .ללקוחות ברית פיקוח/מבט -
עד שלושה נרשמים ללא עלות .ללקוחות אחרים  350 -ש"ח.

לחסויות ותצוגה בכינוס ניתן לפנות 08-9264113

