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מלון לאונרדו קלאב ים המלח |
תכנית הסמינר*

ראשון
13.3

13-16.3.2016

15:00-17:30

קבלת פנים התכנסות רישום וקבלת חדרים

17:30-18:00

פתיחת הסמינר (אולם כוכב הצפון)
מר מאיר צור ,מזכ”ל תנועת המושבים  ח”כ אורי אריאל  -שר החקלאות ופיתוח הכפר  מר יצחק איליה ,מזכיר איגוד
המושבים של הפועל המזרחי  עו”ד מירון הכהן ,רשם האגודות השיתופיות  ח”כ איתן ברושי ,יו”ר הלובי החקלאי

18:00-19:00

רא”ל (במיל) בני גנץ " -מהאישי לציבורי" ,הצצה אל תהליך המחשבה ואל המקומות והצמתים הרגישים בו אנו פוגשים אותו

19:30

ארוחת ערב

21:00

אולם כוכב הצפון
אביבה אבידן בערב זמר המחבר בין מזרח ומערב  שרה שמיר במופע סטנד אפ ”פרצופים”

07:00-09:00

ארוחת בוקר

09:00-10:30

הקדימו
להירשם!

מספר המקומות
מוגבל

מושב ראשון :חקלאות יוקר המחיה ומה שביניהם

מאיר צור ,מזכ”ל תנועת המושבים  ח”כ איתן כבל ,יו”ר ועדת הכלכלה  בועז סופר ,סמנכ”ל רשות המיסים לשעבר ומרכז המו”מ מול האוצר
 מאיר יפרח ,מזכיר ארגון מגדלי ירקות  אבו וילן ,יו”ר התאחדות חקלאי ישראל  פלג אוריון ,יו”ר אגף המשק

מושב שני :רמ”י והמרחב הכפרי
10:30-13:00

שני
14.3

13:30

עו”ד עמית יפרח ,יו”ר אגף קרקעות ואגו”ש  -פיילוט חוזה חכירה והחלטה   )979(1399עדיאל שמרון ,מ”מ מנכ”ל רמ”י  אסף רפלד ,מנהל האגף
החקלאי  -רמ”י  עו”ד מניה ליקין ,ס.יועמ”ש רמ”י  שולה בן צבי ,מנ’ אגף חוזים לדורות  יוגב שריד ,מנכ”ל מבט מושבים  -היערכות המושבים
לקראת חתימת חוזה החכירה
ארוחת צהריים

מושב שלישי :ועד מקומי  -ועד אגודה

16:00-19:00

עו”ד עמית יפרח ,מבני הציבור במושב ,חשיבה אסטרטגית בניהול המושב המורחב  אילנה יוגב ,אגף חברה וקהילה  שירי ארדיטי נחום ,מנהלת בני
המושבים  אבי שרפמן ,מנכ”ל ”ליר בית ליצירה”  רני אידן ,יו”ר מ.א .עמק חפר  -התנהלות המושב כישוב קהילתי  גיא קורנפלד ,סמנכ”ל פיתוח
עיסקי ,חשבשבת  -ניהול המושב במאה ה  20-דפנה כהן נוריאל ,מנהלת מחלקת דוברות ,תקשורת והסברה  -ניהול משברים בתקשורת
 פאנל ראשי מועצות בהשתתפות :מוטי דותן ,בני בן מובחר ,דני מורביה ,אייל בלום ,דורון שידלוב ,שמעון סוסן

19:30

ארוחת ערב

21:00

ראובן ארז ב”-מופע מהסרטים”  -השירים הגדולים של הקולנוע הישראלי .המופע בחסות אלונית בקיבוץ ובמושב

07:00-09:00

ארוחת בוקר

מושב רביעי :תכנון בניה ואישור היח’ ה 3-בנחלה
09:00-13:00

שלישי
15.3

13:30

משה כחלון ,שר האוצר  ח״כ יואב גלנט ,שר הבינוי והשיכון  עו”ד עמית יפרח  -טיפול התנועות בתמ”א   35אביגדור יצחקי ,יו”ר קבינט הדיור
במשרד האוצר  עמיר ריטוב ,יו”ר מ.א .לב השרון ויו”ר ועדת תכנון מרכז המועצות האזוריות  -אישור היחידה ה 3-בנחלה  נחמה בוגין ,שמאית
מקרקעין ומשפטנית ” -תשלומים לרמ”י והיטל השבחה”  עו”ד טלי סלטון-ישועה ,משרד עו”ד וקסלר ,ברגמן ושות’  -היבטים תכנוניים בתכנון
המושב  יוגב שריד ,מנכ”ל מבט מושבים  -שימושים נלווים בנחלה

ארוחת צהריים * זמן פנאי והנאה ממתקני הנופש והספא שבמלון * פסטיבל בוץ – בחוף הים

מושב חמישי :תקנון האגודה והבן הממשיך
16:30-19:00

הקרנת הסרט ”בנים גידלתי” ,שערכה והפיקה אורית ניר ,עו”ס מרכזת תוכנית בן ממשיך מעלה יוסף  עו”ד גלעד שרגא ,גלעד שרגא משרד עורכי
דין  -הבן הממשיך והורשת המשק החקלאי  עו”ד אלון וילנר ,חגי שבתאי ,שפירא ,משרד עו”ד  -הליך שינוי תקנון באגודה  עו”ד אורי זליגמן ,רשם
האגודות לשעבר

19:30

ארוחת ערב

21:00

”יפים הלילות בכנען”  -מסע מוסיקלי קסום הלוקח את הקהל אל המקצבים של התרבות הישראלית החדשה שנולדה בא״י .בימוי :עופר שפריר.
ניהול מוסיקלי :אייל גלבוע

07:00-09:00

ארוחת בוקר ופינוי חדרים

מושב שישי :תיירות כפרית ומיזם כלכלי באגודות  -חוק ההתיישבות

רביעי
16.3

09:30-13:30

13:30

עו”ד חגי שבתאי ,חגי שבתאי ,שפירא ,משרד עו”ד  -מודל לעסקת יזמות של האגודה  דני עטר ,יו”ר קק”ל  אריאל למדני ,ממונה על ביצוע
חוק ההתיישבות  -משרד החקלאות ופיתוח הכפר  עו”ד עמית יפרח ,יו”ר אגף קרקעות ואגו”ש  -עמדת מטה ההתיישבות  חיים מסילתי ,שמאי
מקרקעין ועו”ד  -השמאי כגורם עזר בהתנהלות החקלאית  צורית וידה-מייקי ,מנ’ תחום תיירות כפרית  -הצעדים לבניית מיזם תיירותי
 שי דותן ,מנ’ תחום בכיר כלכלה כפרית ותיירות  -משרד החקלאות ופיתוח הכפר  -גיוון תעסוקות ופיתוח התיירות כמכשיר לשמירת החקלאות
 רו”ח יהודית קריסטל ,מנהלת אגף המושבים ברית פיקוח  -עדכונים בתחום הביקורת והמיסוי במגזר ההתיישבותי  עו”ד שמואל גלנץ ,העסקת
עובד במשק החקלאי  -הסכם קיבוצי צו הרחבה.
מר מאיר צור ,מזכ”ל תנועת המושבים ויו”ר התאחדות חקלאי ישראל  -סיכום הסמינר
ארוחת צהריים ופיזור

* יתכנו שינויים בסדר היום .ט.ל.ח
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