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כנס שמיטה של
ההתיישבות העובדת

 08.30התכנסות ,רישום וארוחת בוקר קלה
זאב קוליקובסקי ,מזכיר קיבוץ גן שמואל | אילן שדה ,ראש המועצה האזורית מנשה
 09.30ברכות:
אתנחתא מוסיקלית – רביעיית א-קפלה ישראלית

פתיחה:

ח"כ הרב אלי בן-דהן ,סגן השר לשירותי דת – עושים שמיטה
ח"כ שי פירון ,שר החינוך – השמיטה כמנוף חינוכי
הרב דוד לאו ,הרב הראשי לישראל – קרבה שנת השבע
אתנחתא מוסיקלית – רביעיית א-קפלה ישראלית

 11.00שיח בשניים:

מוקי צור ,קיבוץ עין גב – פנאי לאדם ופנאי לאדמה
מנחה :עינט קרמר ,מנהלת "טבע עברי – שמיטה ישראלית"
ח"כ רות קלדרון  +הרב מנחם הכהן ,רב תנועת המושבים
מנחה :גיל מושקוביץ ,התנועה הקיבוצית

שעשועי שמיטה" :ארץ אהבתי – משחק ָש ָל ִטים אינטראקטיבי"
 12.00הפסקה – כיבוד מפרי הארץ
ההתיישבות העובדת
אתגרים חקלאיים וחברתיים בשנת השמיטה

מעגלי לימוד ושיח  -מתקיימים במקביל

12.20

מדרשת אורנים

שמיטה כתרגול של נדיבות – ד"ר אליזבט גולדווין

מרכז
יעקב הרצוג

לחופש נולד  -מהפכת המלחמה בעבדות –
ד"ר נח חיות ונחמה ויינגרטן מינץ

בינה  -מרכז חינוך
ולימוד לזהות
יהודית ותרבות
עברית

שמיטה  -בעיה או פתרון? שמיטה כפלטפורמה
לצדק חברתי וצמצום פערים – נגה ברנר-סמיה

מדרשת
תורה ועבודה

בין שמיטה לשליטה  -על מעמדות חברתיים,
קניין פרטי ועוד – לימור ספראי

פרדס  -מרכז
לחינוך ערכי

השמיטה והיובל כאבני היסוד של
חברה צודקת ושוויונית – לאורה מילוא ורוני כץ

ניצנים  -יהדות-
ציונות-ישראליות

בין שבת לשמיטה ,בין חברה לרווחה – מורדי כהן

פותח :אגרונום מרדכי שומרון,
מכון התורה והארץ
משתתפים:
ח"כ זבולון כלפה ,ח"כ עומר בר-לב,
ח"כ יצחק וקנין ,ראשי הלובי החקלאי בכנסת
אלחנן גלט ,מנכ"ל המשרד לשירותי דת
צביקה כהן ,סמנכ"ל בכיר במשרד
החקלאות ופיתוח הכפר
מאיר צור ,מזכיר תנועת המושבים
איתן ברושי ,מזכיר התנועה הקיבוצית
דובי אמיתי ,נשיא התאחדות האיכרים
דודו קוכמן ,מזכיר האיחוד החקלאי
צביקה מרום ,מזכיר העובד הציוני
איציק איליה ,מזכיר איגוד מושבי הפועמ"ז
נחמיה רפל ,מזכיר הקיבוץ הדתי
מנחה :שרה ב"ק

זי"ת

שליטה ושמיטה – ליאור העברי

אלומה  -מרכז
ההדרכה של
הנוע"ל למועצות
האזוריות

חשיבותה החברתית של קרקע לאומית – גיל פלוטקין

טבע עברי

שמיטה ישראלית הלכה למעשה ,יוזמות ורעיונות – עינט קרמר

 14.00ארוחת צהריים
14.30

אתגר השמיטה בימינו – מושב נעילה לזכרו המבורך של ידידיה כהן ,איש תורה ועבודה

ח"כ יאיר שמיר ,שר החקלאות ופיתוח הכפר – חקלאים ,חקלאות ותוצרת חקלאית בשנת שמיטה
שמוליק ריפמן ,יו"ר מרכז המועצות האזוריות – חשיבות המרחב הכפרי על רקע שנת השמיטה
אבו וילן ,מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל – שבת הארץ ושמירה על החקלאים ,החקלאות וההתיישבות
הרב ד"ר בני לאו ,רב קהילת בית כנסת רמב"ן – חידוש פניה של שנת השמיטה
מנחה :ד"ר סער איילון ,תנועת המושבים
הסעות  -מתחנת הרכבת בבנימינה בין השעות  10:00-08:00ובסיום הכנס

לנרשמים מראש  -הסעות מתחנת הרכבת ארלוזורוב בתל אביב

המשרד
לשירותי דת

