
הנחלה בעידן החדש
מפגש 1  |  יום חמישי  |  1.9.16 

התכנסות וכיבוד קל  16:30-17:00

דברי ברכה:  17:00-17:15
מר מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים  

מר שלום סואן, מנכ"ל - שותף, מכללת השכל   
חוזי חכירה קיימים, המעבר לחוזה לטווח ארוך והסדר   17:15-18:30

היוון חלקת המגורים, החלטה 1464 ופיצול נחלה היחידה 
השלישית

עו"ד עמית יפרח, יועמ"ש ויו"ר אגף קרקעות ואגודות   
שיתופיות בתנועת המושבים 

הפסקה וכיבוד קל  18:30-18:45

היערכות חברי המושב ליישום החלטות רמ"י    18:45-20:15
מר יוגב שריד, מנכ"ל מבט מושבים   

מפגש 2  |  יום שני  |  5.9.16 
התכנסות וכיבוד קל  16:30-17:00

היבטים שמאיים של החלטות רשות מקרקעי ישראל  17:00-18:30
גב' נחמה בוגין, שמאית מקרקעין ומשפטנית    

הפסקה וכיבוד קל  18:30-18:45

המודל המושבי - היבטי תכנון וחברה   18:45-20:15
עו"ד טלי סלטון-ישועה, משרד עו"ד וקסלר, ברגמן ושות'  

מפגש 3  |  יום שני  |  12.9.16 
התכנסות וכיבוד קל   16:30-17:00

תעסוקה לא חקלאית במושב )פל"ח(, )החלטות רמ"י   17:00-18:30
1265 ו-1316( 

  עו"ד עמית יפרח, יועמ"ש ויו"ר אגף קרקעות ואגודות 
שיתופיות בתנועת המושבים 

הפסקה וכיבוד קל   18:30-18:45

18:45-20:15  מתווה הסדרה לשימושים חורגים 
  עו"ד אופיר לוי, משרד עו"ד חגי שבתאי 

מפגש 4  |  יום שני  |  19.9.16 
התכנסות וכיבוד קל   16:30-17:00

פיתוח יזמות ושיווק במרחב הכפרי   17:00-18:30
מר בני בן ישראל, מתכנן ומומחה לתיירות כפרית  

הפסקה וכיבוד קל  18:30-18:45

מימון לעסקים דרך קרנות סיוע    18:45-19:15
מר ניצן ארליך, יו"ר אביב ייעוץ אישי  

סיפורים מהחיים  19:15-20:15
סיפורו של מר יגאל בן זאב ממושב שדמות דבורה   

שהפך מחקלאי ליזם,  על הנסיבות, החלום, הקשיים, 
הדרך שעבר וההצלחה 

מפגש 5  |  יום שני  |  26.9.16 
התכנסות וכיבוד קל   16:30-17:00

ירושת המשק החקלאי  17:00-18:30
  עו"ד גלעד שרגא, משרד עורכי דין גלעד שרגא ושות'

הפסקה וכיבוד קל   18:30-18:45

גישור ככלי אפקטיבי ליצירת הסדרים בין דוריים בנחלה   18:45-20:15
עו"ד אפרת חקיקת, נוטוריון ומגשרת     

חלוקת תעודות והרמת כוסית לראש השנה  20:15-20:30

תנועת המושבים בישראל

* יתכנו שינויים בסדר היום. ט.ל.ח

"תנועת המושבים בישראל" בשיתוף עם "מכללת הְַשֹכֵּל" מתכבדות להזמינכם 
להשתלמות ייחודית בת חמישה מפגשים בנושא:

ההשתלמות תיערך ב"מכללת הְַשֹכֵּל"
 רחוב האמוראים 1, מרכז רייך, יבנה

דרכי רישום ועלויות:
לנרשמים עד לתאריך 1.8.16 עלות ההשתלמות הינה ₪1,250 בלבד  *  לנרשמים לאחר תאריך 1.8.16 עלות ההשתלמות הינה ₪1,350
ההשתלמות מיועדת לבעלי נחלות בעיקר ממועצות אזוריות באזור השפלה - באר טוביה, ברנר, גדרות, גזר, גן שורק וחבל יבנה. 

להרשמה:
08-8567474 • 1-700-500-156 • 054-2866141  *  ניתן להשאיר פרטים בכתובת המייל officehaskel@gmail.com ואנו נחזור אליכם

הקדימו
להירשם!

מספר המקומות
מוגבל


