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

התאחדות מגדלי בקר בישראל

תנועת המושבים בישראל
בשיתוף המועצה לענף החלב בישראל והתאחדות מגדלי הבקר

מתכבדות להזמינכם לסמינר בן יומיים בנושא

22-23.2.2017  *  כ״ו כ״ז בשבט תשע״ז  *  ימים ד׳-ה׳  * מלון השרון, הרצליה

הסמינר מיועד לרפתנים/יות ובני/בנות זוגם

המשק המשפחתי בענף החלב

תכנית הכנס

22.2.2017  |  רביעי 
התכנסות, רישום וכיבוד קל  10:00-11:00

מושב פתיחה   
מנחה: מר ישראל )טוטי( בלוך    

דברי ברכה  11:00-11:30
  מר מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי  ישראל

מר אבשלום )אבו( וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל   
גב' מיכל קראוס, מנכ"לית המועצה לענף החלב בישראל   

מר אביתר דותן, מנכ"ל התאחדות מגדלי הבקר    

שפכים ואיכות הסביבה ברפת    11:30-12:30
ד״ר הראל גל, ממונה טיפול במים וקולחין, רשות המים  

ד״ר אילן צדיקוב, המשרד לאיכות הסביבה  
מר הלל מלכה, משרד החקלאות  

מר ישראל )טוטי( בלוך, שולחן החלב המושבי  
גב׳ אפרת מילר, פלגי מים  

בהנחיית: מר פלג אוריון, תנועת המושבים בישראל   

שולחנות עגולים – הענף לאן? בעיניי הרפתנים   12:30-14:00

ארוחת צהריים וקבלת חדרים  14:00-15:30

תנובה לאן?  15:30-16:15
מר אייל מליס, מנכ״ל קבוצת תנובה  

 המשך תוכנית

מעודכן
9.2.17



המשך תוכנית יום רביעי

חיזוק המשק המשפחתי והעברה בין-דורית   16:15-17:30
עו"ד עמית יפרח, יועמ״ש, יו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות, תנועת המושבים בישראל  

בנושא: העברה בין דורית במשק    
מר דב לבבי, יועץ ומגשר עסקי ופיננסי   

בנושא: היבטים משפחתיים בהקמת התארגנויות ברפת המשפחתית  

מר מנחם יבלונסקי, מרכז ״דורות״   
בנושא: היבט נתינה  

בהנחיית: מר איציק שניידר, סמנכ"ל מועצת החלב  

עיסוקים לא חקלאיים כמקור הכנסה   17:30-19:00
עו"ד עמית יפרח, יועמ״ש, יו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות, תנועת המושבים בישראל    

מר פלג אברוצקי, עין כמונים   
גב' רונית ניר, יועצת תיירות חברת ניר תיירות ואקולוגיה    

מר שי דותן, מנהל תחום בכיר כלכלה כפרית ותיירות ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר  

בהנחיית: מר פלג אוריון, תנועת המושבים בישראל   

ארוחת ערב   19:00-21:00

״הלהקה חוזרת״ מיטב שירי הלהקות הצבאיות  21:00

23.2.2017 יום חמישי 
ארוחת בוקר   07:00-08:30

שולחן חלב, כן או לא, דעות הרפתנים  08:30-10:30
דיון פתוח על הנעשה בענף והצגת עמדות השולחנות העגולים  

פשיעה חקלאית   10:30-11:30
ח"כ איתן ברושי )המחנה הציוני( יו"ר השדולה החקלאית בכנסת   

ח״כ חיים ילין )יש עתיד( יו"ר השדולה החקלאית בכנסת   
מר רואי קליגר, מפקד יחידת פיצו"ח  

מר פלג אוריון, תנועת המושבים בישראל   
מר אורי ספיר, מנהל המרחבים בשומר החדש  

בהנחיית: מר יואב צור, באר טוביה  

הפסקה, פינוי חדרים   11:30-12:00

מושב סיום - עתיד הרפת, לאן?  12:00-13:30
הצגת שאלות ודיון בהשתתפות הקהל  

ח"כ איתן כבל, יו"ר וועדת הכלכלה, המחנה הציוני  
מר מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי  ישראל  

גב' מיכל קראוס, מנכ"לית מועצת החלב  
מר אביתר דותן, מנכ"ל התאחדות מגדלי הבקר  

רפתנים  

בהנחיית: מר פלג אוריון, תנועת המושבים בישראל  

סיכום הכנס  

ארוחת צהריים  13:30-14:30 המשך תוכנית



עלויות ודרכי הרשמה

 ₪900   ........................ אדם בחדר זוגי 

₪1800   ................................. זוג בחדר 

ניתן לחייב באמצעות ״שיאון״

לפרטים והרשמה ניתן לפנות לגב' לירז רם

kehila@tmoshavim.org.il 03-6086309 או בדוא"ל 

מרכזים אקדמיים: 
מר פלג אוריון, תנועת המושבים בישראל 

ד"ר טובה אברך, מנהלת תחום בריאות, המועצה לענף החלב בישראל 
ד"ר יניב לבון, התאחדות מגדלי הבקר בישראל 

עו"ד ורד לוי, תנועת המושבים בישראל

הקדימו להירשם, מספר המקומות מוגבל

טל"ח * ייתכנו שינויים בתכנית

מעודכן
9.2.17


