יזמות ,השקעות ,קרקעות ,חקלאות ,חקיקה ועוד

הכינוס הכלכלי

יום ג’ | 10:00-15:30 | 31.05.2022
קריית שדה התעופה

ניפגש אחרי הפקקים
בשעה  10:00לארוחת בוקר

מנחה הכינוס :מתן חודורוב

בהשתתפות:

 10:00ארוחת בוקר אחרי הפקקים
ירון רייכמן ,מנכ"ל ברית פיקוח MBT
ניר מאיר ,מזכ"ל התנועה הקיבוצית
עמית יפרח ,מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל
שלומית שיחור-רייכמן ,רשמת האגודות השיתופיות
אביגדור ליברמן ,שר האוצר

מנחה:
מתן חודורוב

עודד פורר
שר החקלאות

אביגדור ליברמן אלוף במיל'
עמוס גלעד
שר האוצר

פאנל הרפורמה בחקלאות
»עודד פורר ,שר החקלאות ופיתוח הכפר והשר לפיתוח הפריפריה
»עמית בן-צור ,מנכ"ל מכון יסודות
»יעקב בכר ,יו"ר הארגונים הכלכליים הקיבוציים ויו"ר ברית פיקוח MBT
ניתוח גאופוליטי | אלוף במיל' עמוס גלעד
שוק ההון  - 2022ניתוח מקרו-כלכלי
מושב השקעות
»בלנדר
»פרופימקס | אלחנן רוזנהיים ,בעלים ומנכ"ל
הפסקה וכיבוד
פיצול למושבים מקבילים
מושב הקיבוצים  -תהליכי שינוי והתחדשות בקיבוצים

מושב המושבים  -יזמויות ונדל"ן במושבים

»שינויים בקיבוצים  -סוף מעשה במחשבה תחילה | רביב ישי ,ברית פיקוח MBT
»עסקאות בתעשייה הקיבוצית תובנות לקחים שנצברו | יוסי ספיר ,מבט יועצים MBT

»בניה ,שימושי קרקע והזדמנויות בתחום המקרקעין
» BIG DATAומידע ניהולי בחקלאות | גיא קורנפלד ,מנכ"ל אחדות ישראל
»שיוך דירות בקיבוצים תובנות ולקחים | יעקב בכר ,יו"ר הארגונים הכלכליים
הקיבוציים ויו"ר ברית פיקוח MBT

מנחה :תמר נודל שטרן ,מנהלת אגף מושבים ,ברית פיקוח MBT

»יזמות כלכלית לאגודה ולנחלה במושב | עמית יפרח ,מזכ"ל תנועת המושבים
»הסדרת נחלות | איתם בירגר ,מנכ"ל מבט למושבים
»העברה בין-דורית של משקים
»יזמויות עסקיות  -היבטי מיסוי | תמר נודל שטרן ,ברית פיקוח MBT

 15:30ארוחת צהריים וסיום משוער

*יתכנו שינויים בסדר היום.

Cloud Computing

ביטוח | אקטואריה | פיננסים

● קיבוצים  -ניתן לפנות לאביה avia@britcpa.co.il / 03-6382863
● מושבים  -ניתן לפנות ליפה yaffa@britcpa.co.il / 03-7180101

הירשמוwww.britcpa.co.il :
ההשתתפות כרוכה ברישום מוקדם

ההשתתפות מותנית בקבלת אישור סופי .במקרה של רישום יתר יאושרו עד שלושה משתתפים מכל תאגיד  /קיבוץ  /מושב.

הכינוס ללא עלות ליו”רים ,מנכ”לים וסמנכ”לי כספים של תאגידי התעשייה
הקיבוצית ,מנהלים כלכליים וגזברי הקיבוצים והמושבים .ללקוחות ברית
פיקוח/מבט  -עד שלושה נרשמים ללא עלות .ללקוחות אחרים  -צרו קשר.
ביטוח | אקטואריה | פיננסים

לחסויות ותצוגה בכינוס ניתן לפנות 03-7486674

