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*התוכנית נתונה לשינויים עד מועד הועידה. ט.ל.ח.
המודעה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לגברים ולנשים כאחד. www.britcpa.co.il נמשכת ההרשמה באתר

 שני נרשמים ללא עלות - ללקוחות ברית פיקוח/מבט. 
למשתתף שלישי - 250 ש"ח. ללקוחות אחרים - 400 ש"ח כולל מע"מ.

avia@britcpa.co.il לפרטים נוספים: ניתן לפנות לאביה 03-6382863 או במייל 
לחסויות ותצוגה בועידה ניתן לפנות לטלפון: 08-9264113

לחצו להרשמה

MBT מנחה הכנס: אלי בירנבוים, ברית פיקוח

08:30
09:00

התכנסות ורישום

דברי ברכה
MBT ירון רייכמן, מנכ"ל ברית פיקוח       

MBT יעקב בכר, יו"ר התאחדות הארגונים הכלכליים הקיבוציים ויו"ר ברית פיקוח       
       ניר מאיר, מזכ"ל התנועה הקיבוצית
       מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים 

       אלעד שלף, מנכ"ל ביטוח חקלאי

סקירה מאקרו כלכלית - מבט אל 2020

מושב כלכלי - הגנות פיננסיות ופתרונות למימון ופיתוח בקיבוצים ובמושבים

אתגרי החקלאות בשנת 2020 - זירת המקרו | אבו וילן, מזכ"ל, התאחדות חקלאי ישראל

מהמקרו אל המיקרו איך להפוך את הלימון ללימונדה | שאול צבן, מנכ"ל מבט-צנובר

MBT מושב קיבוצים | מנחה: אלי בירנבוים, ברית פיקוח

 מושב השקעות אלטרנטיביות, קרנות ריט ואמצעים טכנולוגיים 	 
MBT לשליטה וניהול השקעות | מנחה: יוסי ספיר, מבט יועצים    

 יישום תוכנת BI למעקב אחר ניהול השקעות 	
   גיא קורנפלד, מנכ"ל אחדות ישראל  

 אנרגיה, תחנות כח, רגולציה והסדרים בין קיבוץ ליזם   	
MBT אלון ראובני, מבט יועצים    

 עדכוני חקיקה ופסיקה במקרקעין והסדרים מול רשות מקרקעי ישראל	 
ד"ר מיכה דרורי, עו"ד, מנהל המחלקה המשפטית, התנועה הקיבוצית  

 יישום הרפורמה במיסוי הקיבוצים  	 
  MBT רביב ישי, מנכ"ל מבט יועצים     

 הרפורמה בביטוח הלאומי - תובנות ויישום	 
MBT עוזי שטנגר / אבי סויסה, מבט יועצים  

MBT מושב מושבים | מנחה: יהודית קריסטל, ברית פיקוח

 יישום החלטות רמ"י 	 
     איתם בירגר, מנכ"ל מבט מושבים

 המקל והגזר בזכויות החדשות בנחלה 	 
     עו"ד עמית יפרח, תנועת המושבים

 מיסוי נחלה חקלאית	 
MBT עו"ד )רו"ח( אבי פרידמן, מבט יועצים     

 עדכונים בנושאי חקלאות 	 
     פלג אוריון, ראש אגף המשק, תנועת המושבים

 ניהול סיכונים במושב עובדים     	 
MBT קובי אברהם, ברי רוטברט    

 דיווחים לרשות המים	 
MBT לימור ליטאי, ברית פיקוח    

ה פ ס ק ה   +   פיצול למושבים11:00

ארוחת צהריים וסיום משוער14:30

משקי לי     ינג
לי�ינג שמבי� קיבוצי� ומושבי�

סוכנות לביטוח
מקבוצת ביטוח חקלאי

כנעני

 במסגרת הועידה נקיים דיון בנושאים:
• סקירה מקרו כלכלית • זכויות ומיסוי בנחלה •

• עדכונים בנושא חקלאות • עדכוני חקיקה ופסיקה • דיווח לרשויות המים •

יום ב’ | 25.11.2019
אווניו, קריית שדה התעופה

יום ה’ | 12.12.2019
בית גבריאל, במתכונת מצומצמת

ועידת תום שנת 2019 

מיועד לבעלי ובעלות תפקידים: יו"רים, גזברים, רכזי משק, מנכ"לים בתעשייה, סמנכ"לי כספים, מנהלי קהילה, חשבים ומנהלי חשבונות

לחצו להרשמה באתר
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