יום ה'  - 14.7.2011 -לאונרדו סיטי טאואר ,רמת-גן
סדר יום
08:00-08:55
08:55-09:10

09:10-09:30
09:30-09:50
09:50-10:10
10:10-10:30
10:30-10:50
10:50-11:10
11:10-11:30
11:30-11:50
11:50-12:05
12:05-12:35
12:35-12:55
12:55-13:10
13:10-13:25
13:25-13:40
13:40-13:55

התכנסות ורישום 								
					
פתיחה  -מנחה :רו"ח ארנון רז ,מנהל סניף גליל עליון וצמח ,מבט יועצים  MBTברית פיקוח
דברי ברכה
רו"ח ירון רייכמן ,מנכ"ל ,ברית פיקוח ויו"ר מבט יועצים
מר דני חרד ,מנכ"ל ,די.סי .פייננס
זאב שור (וולוולה) ,מזכיר ,התנועה הקיבוצית
מר יורם גבאי ,יו"ר דירקטוריון פעילים והממונה לשעבר על הכנסות המדינה ,בנק הפועלים  -כלכלה ופוליטיקה 2012 - 2011
				
גב' נחמה בוגין ,שמאית מקרקעין משפטנית ואגרונומית ,נחמה בוגין בע"מ  -יזמות נדל״ן בקיבוצים  -מציאות או חלום?
			
עו"ד שרית מולכו ,שותפה בכירה ,ש .פרידמן ושות'  -השפעת תיקון  16לחוק החברות על הפעלת השליטה בחברה קיבוצית
					
מר צבי חלמיש (רו"ח) ,מנכ"ל ,אשרא ,החברה הממשלתית לביטוח יצוא  -ביטוח אשראי כמנוף לצמיחה
מר צבי סטפק ,יו"ר ,מיטב בית השקעות  -הערכת ההתפתחויות במשק ובשוק ההון בישראל ובעולם בחצי השני של 2011
מר ארז ויגודמן ,מנכ"ל ,מכתשים אגן  -תהליכי גלובליזציה בכלכלה והשפעתה על התעשייה בישראל
מר אריה הרמן ,מנכ"ל ,ביטוח חקלאי  -ניהול סיכונים בתעשייה
מר צחי קינן ,מנכ"ל ,שותף-מנהל ,קרן מוסטנג  -עולם המזאנין 					
ח"כ ציפי לבני ,ראש האופוזיציה ויו"ר מפלגת קדימה  -הרצאת אורח				
					
הפסקה
מנחה :רו"ח סילביה רוטברט ,מנהלת סניף חיפה וגרנות ,מבט יועצים  MBTברית פיקוח
		
ח"כ שלום שמחון ,שר התעשייה המסחר והתעסוקה  -מגמות עתידיות בתעשייה
						
מר אודי פלד ,יו"ר ,קמ"ע התנועה הקיבוצית  -שינויים ותמורות בכלכלת הקיבוצים
רו"ח רביב ישי ,מנכ"ל מבט ,מבט יועצים  MBTברית פיקוח  -מיסוי התעשייה ותיקון החוק לעידוד השקעות הון				
				
פרופ' אילן משולם ,מנכ"ל משותף (לשעבר) אינטל  -המשאב האנושי כגורם הבידול מס'  1בתעשייה בעידן התחרותי
מר יוסי ישי ,מנכ"ל ,משרד החקלאות  -ועדת רודקופף והערכת מצב בנושא הקרקעות

 13:55-14:35פאנל מנהלים בנושא ניתוח ממצאים ולקחים מהכנסת שותף בתעשייה הקיבוצית
מנחה :רו"ח יוסי ספיר ,מנהל המחלקה הכלכלית ,מבט יועצים  MBTברית פיקוח
מר גזי קפלן ,מנכ"ל ,אסם | ד"ר שרה אדום ,מרצה ,בי"ס לניהול וכלכלה במכללה האקדמית אשקלון | מר יוסי לביא( ,חצרים) ,יו"ר במפעלים קיבוציים
מר ניר מאיר ,יו"ר התאחדות הארגונים הכלכליים הקיבוציים | מר עוזי צור ,יו"ר ,שמיר תעשיית אופטיקה בע"מ
 14:35-15:10פאנל החברות  -ניהול בעולם הגלובאלי
		
מנחה :מר יונתן בשיא ,יו"ר ,איגוד התעשייה הקיבוצית
			
מר יוסי פלד ,מנכ"ל ,גלעם | מר עמוס נצר ,מנכ"ל ,שמיר תעשיית אופטיקה בע"מ | מר גיורא ינאי ,יו"ר ,הנהלה כלכלית קיבוץ סאסא
מר יוס שירן ,מנכ"ל ,אבן קיסר | מר יגאל שחם ,יו"ר ,א.ר.י .כפר חרוב | מר דורי יבזורי ,מנכ"ל ,תמה  -משמר העמק 					
					
 15:10-15:15דברי סיכום  -מר יונתן בשיא ,יו"ר ,איגוד התעשייה הקיבוצית
ארוחת צהריים
15:15

הועידה הינה ללא עלות ליו"רים ,מנכ"לים וסמנכ"לי כספים של חברות התעשייה הקיבוצית ומנכ"לים ,מנהלים כלכליים וגזברי הקיבוצים.
הרשמה בכתובת  www.dcf.co.il/2בלבד נא לציין בטופס  -קוד רישום  .61לבירורים מיוחדים 03-6777701 :שלוחה .3
חסות:

חסות מדיה:

ההשתתפות מותנית בקבלת אישור סופי :במקרה של רישום יתר יאושרו עד שלושה משתתפים מכל חברה/קיבוץ :כל השאר יחוייבו
בתשלום של  450ש"ח לא כולל מע"מ או  525ש"ח ביום הועידה .די .סי .פייננס תהיה רשאית לגבות תשלום בהודעה מראש ,התוכנית נתונה לשינויים.
די .סי .פייננס

טל03-6777701 .

ת.ד ,11349 .יהוד ,ישראל
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