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ועידה כלכלית  - תום שנת 2016 
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*התוכנית נתונה לשינויים עד מועד הכנס. ט.ל.ח. המודעה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

התכנסות, רישום וארוחת בקר 08:30

דברי פתיחה09:00
MBT ירון רייכמן, מנכ"ל ברית פיקוח

מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים 
MBT יאיר ריינמן, יו"ר התאחדות הארגונים הכלכליים הקיבוציים ויו"ר ברית פיקוח

ח"כ איתן ברושי, המחנה הציוני

ניהול כספי ציבור | קובי נימקובסקי, מנכ"ל אלומות בית השקעות09:30

סקירה מקרו כלכלית | סבר פלוצקר, פרשן ועורך כלכלי  09:40

הרצאת אורח | ח"כ מנואל טרכטנברג, המחנה הציוני10:30

10:50MBT הזדמנויות בתחום האנרגיה הסולארית לשנת 2017 | אלון ראובני, מבט יועצים

 חקלאות סולארית - ייזום ופיתוח פרויקטים במציאות רגולטורית וכלכלית חדשה  11:00
חן מלמד, יו"ר ערבה משקים & פרטנרס, ושחר בן מויאל, מנכ"ל ערבה משקים & פרטנרס

ה פ ס ק ה   +   פיצול למושבים11:20

11:30MBT מושב הקיבוצים  |  מנחה: אלי בירנבוים, ברית פיקוחMBT מושב המושבים  |  מנחה: יהודית קריסטל, ברית פיקוח

MBT הרפורמה במיסוי הקיבוצים | רביב ישי, מנכ"ל מבט יועצים •
MBT הרפורמה בביטוח הלאומי | עוזי שטנגר, מבט יועצים •

 • היוון חלקת המגורים בקיבוצים 
   דגן לוין, ראש אגף כלכלה, תק"צ ומנכ"ל קמ"ע

• פאנל מערכות המידע בפירמה  
   מנחה: משה נהון, ג'יני שירותי מחשוב עסקי

גיא קורנפלד, מנהל פיתוח עסקי חשבשבת
ד"ר שלום ברויאר, מנכ"ל מקסופט 

  ONE1 ERP שמעון קצובס, סמנכ"ל חטיבת
 • שינויים בקיבוצים - סוף מעשה במחשבה תחילה  
   עו"ד אורי זליגמן, שותף בכיר במשרד קנולר ושות'

• עדכוני החלטות רמ"י | עו"ד עמית יפרח, תנועת המושבים
• הכנות האגודה לחוזי חכירה לדורות  | יוגב שריד, מבט מושבים
• המהפכה בענף הפנסיה כבר כאן - כל מה שצריך וחשוב לדעת

   איתי ברדה, מנכ"ל הלמן-אלדובי קופ"ג ופנסיה
MBT מיסוי המושבים וחבריהם לשנת 2016 | יוסי שלם, מבט יועצים •

 • עדכוני חקיקה ופסיקה בסקטור המושבי  
    עו"ד  חי חיימסון, משרד חיימסון סודאי ושות' - עורכי דין

MBT היבטי ביטוח לאומי במשק המשפחתי | עוזי שטנגר, מבט יועצים •

ארוחת צהרים - סיום משוער14:00

MBT מנחה הכנס: אלי בירנבוים, ברית פיקוח

 במסגרת הועידה נקיים דיון מעמיק בנושאים
• חוק ההסדרים במשק המדינה לשנים 2017-2018 •

• מיסוי וביטוח לאומי בקיבוצים - נושא מורכב ובעל השפעה מרחיקת לכת על הקיבוצים •

http://www.kibbutz.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=3&dbid=nihul_kalkal&act=edit

