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

yaffa@britcpa.co.il :לפרטים נוספים והרשמה: ניתן לפנות ליפה בטל' 03-7180101 | מייל 
לחסויות ותצוגה בועידה ניתן לפנות לטלפון: 08-9264113

 התוכנית נתונה לשינויים עד מועד הועידה.
המודעה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לגברים ולנשים כאחד. www.kibbutz.org.il נמשכת ההרשמה באתר

סדר יום ראשוני*:

MBT מנחה הכנס: אלי בירנבוים, ברית פיקוח

08:30

09:00

09:30

09:50

MBT מושב קיבוצים | מנחה: אלי בירנבוים, ברית פיקוח

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

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

 בניה ושיוך בקיבוצים - 	 
     עו"ד, מיכי דרורי, מחלקה משפטית, התנועה הקיבוצית 

פתרונות קמ"ע לסיוע במימון הבניה - דגן לוין, קמ"ע	 

הדגשים בניהול משק המים - מתן רז	 

הזדמנויות בנושא אנרגיה - אלון ראובני, מבט יועצים	 

MBT מושב מושבים | מנחה: יהודית קריסטל, ברית פיקוח

 פעילות ועדת המיסוי הבינמושבית בשנת 2017-18   	 
     עו"ד דודו קוכמן, יו"ר ועדת המיסוי הבינמושבית

 החלטות רמ"י	 
     עו"ד עמית יפרח, תנועת המושבים

 היבטי מיסוי בישום החלטות רמ"י	 
MBT עו"ד )רו"ח( אבי פרידמן, מבט יועצים     

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

 עדכונים מאגף המשק 	 
     פלג אוריון, ראש אגף המשק, תנועת המושבים

 דגשים להתייחסות בביקורת דוחות כספיים במושב עובדים 	 
MBT רו"ח יהודית קריסטל, ברית פיקוח     

ה פ ס ק ה   +   פיצול למושבים

ארוחת צהריים וסיום משוער14:30

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

 במסגרת הועידה נקיים דיון בנושאים:
	 סקירה מקרו כלכלית 	 הערכות ליישום הרפורמה במיסוי 	

	 עדכוני החלטות רמ"י 	 עדכוני חקיקה ופסיקה 	

ועידת תום שנת 2018 

מיועד לתאגידים במגזר המושבי: מושבים, אגודות, ועדים מקומיים, חברות, עמותות, חברי הנהלה, מזכירים ומנהלי חשבונות

התכנסות ורישום

דברי ברכה

MBT ירון רייכמן, מנכ"ל ברית פיקוח       

MBT יאיר ריינמן, יו"ר התאחדות הארגונים הכלכליים הקיבוציים ויו"ר ברית פיקוח       

       ניר מאיר, מזכ"ל התנועה הקיבוצית

       מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים 

       ח"כ איתן ברושי, המחנה הציוני, יו"ר השדולה החקלאית

סקירה מקרו כלכלית שווקי ההון בישראל ובעולם - ציון בקר, סמנכ"ל , מנהל החטיבה הפיננסית, בנק מרכנתיל

מושב השקעות אלטרנטיביות חדשניות
הדבר הבא בעולם ההשקעות - הלוואות חברתיות בארה"ב ואיך ניתן לעשות מהן כסף? - רמי דרור, מנכ"ל הלמן-אלדובי	 

השקעה סולידית בנכסי משרדים בארה"ב -למי מתאים, כיצד בוחנים - נגה קנז, נציגת אקססו פרטנרס בישראל	 

יום ב’ | 10.12.2018
אווניו, קריית שדה התעופה

לחצו להרשמה

http://www.kibbutz.org.il/he/node/4087

