המכללה האקדמית כנרת גאה להציג:

כנס כנרת החמישי לחינוך ,אקדמיה ופריפריה
”מגמות חדשניות במרחב הכפרי“
יום רביעי ,כ‘ אדר ב‘ תשע“ט 27/03/2019

 - 9:00-9:30קבלת פנים ,כיבוד קל
 - 9:30-10:15ברכות:
אלוף במיל' אילן בירן ,יו"ר הוועד המנהל ,המכללה האקדמית כנרת
מר דני עטר ,יו"ר הקרן הקימת לישראל
מר שי חג'ג' ,ראש המועצה האזורית מרחבים ויו"ר מרכז המועצות האזוריות
 - 10:15-10:45הרצאת פתיחה :ישראל בצומת דרכים :המבט מ 30,000-רגל.
פרופ' דן בן-דוד ,מוסד שורש ואוניברסיטת תל-אביב
" 10:45-12:00שיח קטרי הרכבת"– מדיניות מייצרת מציאות.
יו"ר הפאנל – עו“ד דודו קוכמן ,מזכ"ל כפרי האיחוד החקלאי
מר ניר מאיר ,מזכ"ל התנועה הקיבוצית
מר מאיר צור ,מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל
מר יואב אריאל ,מנהל מרחב צפון ,החטיבה להתיישבות
ד“ר רותי פרום אריכא ,מנהלת הרשות לתכנון ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מר יואל זילברמן ,מנכ''ל השומר החדש
 - 12:00-12:30הפסקה ,כיבוד קל
 – 12:30-13:30טקס פרסי יקיר המכללה לשנה"ל תשע"ט
בראשות נשיא המכללה ,פרופ' שמעון גפשטיין במעמד מקבלי הפרס:
הגב‘ חוה אלברשטיין  -זמרת ויוצרת ישראלית.
מר דוד לוי  -פוליטיקאי ואיש ציבור ישראלי.
מר יוסי שמעיה  -סמנכ"ל להנדסה" ,מקורות" חברת המים הלאומית.

" – 13:30-14:30הצצה לכדור הבדולח" – מגמות ברכיבי דמותו של המרחב הכפרי
מנחה ה – TED-הגב‘ ענת גולד ,הקרן הקימת לישראל
תפקיד החקלאות בכלכלת המרחב הכפרי:
פרופ' איל קמחי ,האוניברסיטה העברית ומוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי.
לא לעולם חוסן? עתיד המרחב הכפרי בישראל על רקע השוואה בינלאומית:
ד"ר מיכי דרורי ,התנועה הקיבוצית.
הכפר והעיר :הילכו שניהם יחדיו?
ד"ר ירדנה שאול ,אונ‘ חיפה והאקדמית גליל מערבי.
 - Agro-Techמענה עתיר ידע לחקלאות מתחדשת:
מר קלמן קאופמן ,יו"ר מרכז כנרת לחדשנות.
מודל לשותפות בין ותיקים וחדשים בישוב כפרי:
ד"ר זאב גרינברג ,המכללה האקדמית תל חי.
 – 14:30השקת מרכז כנרת לחדשנות ויזמות  -הרמת כוסית וארוחת צהרים

הכנס יתקיים באולם בבניין אלפרין בקמפוס המכללה
הרשמה לכנס ללא עלות בלינק:

http://www.kinneret.ac.il/Web/About/evnt/119ks/21512.aspx

מועד אחרון להרשמה26.3.19 :

מרכז כנרת

AGRO TECH
בעמק הירדן

לפרטים גב‘ ליאת מק | liat.meck@kinneret.ac.il :טלפון04-6653741 :

