
ולגיהות המוסד לבטיחות 
בטיחות ובריאות בעבודה - זה אנחנו.



ההשתתפות בועידה אינה כרוכה בתשלום לבעלי התפקידים הנ"ל • מספר המקומות מוגבל, ההרשמה מראש!

קיבוצים, מושבים, תעשייה, 
בסימן חדשנות וצמיחה

23 .3 . 2017
יום חמישי, בין השעות: 8:00 - 15:00 באולם "האחוזה" במודיעין

יושבי ראש, מרכזי משקים, מנהלי מפעלים, מנהלי קהילה ומזכירים, מנהלי כספים, גזברים  קהל	יעד	
ומנהלי חשבונות ראשיים – מנהלי הארגונים האזוריים, ראשי מועצות אזוריות.

ח"כ	משה	גפני	-		יו"ר ועדת הכספים, ח"כ	איתן	כבל	-		יו"ר ועדת הכלכלה,   אורחים	מרכזיים:	
 ח"כ	איתן	ברושי, רו"ח	)עו"ד( משה	אשר - מנהל רשות המיסים

 שמרון	עדיאל - מנהל רשות מקרקעי ישראל, דני	עטר - יו"ר הקרן הקיימת לישראל,

עו"ד	מירון	הכהן - רשם האגודות השיתופיות. 

תכנית	הוועידה:

הזמנה 
 לוועידה הכלכלית 2017

הוועידה כוללת א. בוקר וא. צהריים. עלות כניסה: ₪150 + מע"מ

 בהתיישבות	ובתעשייה:

רישום,	ארוחת	בוקר	וקשרים	עסקיים  08:40-08:00
חתירה	להישגים	פורצי	דרך   09:20-08:40

ח"כ	איתן	כבל - יו"ר ועדת הכלכלה, המחנה הציוני  ̂
זיו,	 שחר	 רו"ח	  | מתקנת  להעדפה  ככלי  בפריפריה  תשתיות   ̂

שותף מנהל BDO זיו האפט

זירת	מקבלי	ההחלטות	בתנועות	המיישבות   10:00-09:20
מנכ"ל   - אלון  צבי	  | המחיה  יוקר  מול  אל  בחקלאות  רווחיות   ̂

מועצת הצמחים
פאנל: ההתיישבות בעידן הפוליטי   
מדיניות המים בישראל - הלאמה?  ̂

התמודדות החקלאיים עם תהליכי העיור והרחבת הבנייה  ̂
במעמד: ח"כ	איתן	ברושי • מאיר	צור - מזכ"ל תנועת המושבים   
•	אבשלום	)אבו(	וילן - מזכ"ל התאחדות חקלאיי ישראל •	עמיר	
ריטוב	- יו"ר מרכז המועצות האזוריות •	עו"ד	דודו	קוכמן	-	מזכ"ל 

האיחוד החקלאי •	עו"ד	עפר	פינשטיין - מנכ"ל קו-אופ ישראל 

זירת	המיסים	ורגולציה   10:45-10:00
                    ˆ  הרפורמה בשיטת המיסוי בקיבוצים - בראי המחוקק

																											ח"כ	משה	גפני,	יו"ר ועדת הכספים
                  ˆ  רו"ח	)עו"ד(	משה	אשר	- מנהל רשות המיסים

ניר	מאיר - מזכ"ל התנועה הקיבוצית 	̂

זירת	הנדל"ן	-	מפתח	לצמיחה	חברתית	ועיסקית  11:10-10:45
דני	עטר,	יו"ר הקרן הקיימת לישראל  ̂

שמרון	עדיאל, מנהל רשות מקרקעי ישראל,  ̂
עו"ד	מיכי	דרורי, המחלקה המשפטית בתנועה הקיבוצית  ̂

יזמות נדל"נית בקיבוצים ובמושבים |	ירון	יוניצמן, שמאי   ̂
מקרקעין, קבוצת דוראל ייזום, ניהול והשבחת נדל"ן

ומנהל  שותף  רחמן,	 פלג	 עו"ד	 	| קרקעות-הוותמלים  השבת   ̂
מחלקת מקרקעין, שלמה כהן ושות' 

חלופת האגודה - מימוש ומימון | עו"ד	רותם	ליכטנשטיין,	שותף   ̂
ומנהל מחלקת פרויקטים, שלמה כהן ושות'

הפסקת	קפה,	כיבוד	וקשרי	עסקים  11:50-11:10

זירת	המיסים	ומיצוי	זכויות  12:20-11:50
מהפכת "המיסוי החדש" בקיבוצים מס הכנסה ומע"מ  ̂

מיסוי  מחלקת  מנהל   - שותף  פישביין,  אייל	 )עו"ד(	 רו"ח	  
בהתיישבות וראש תחום מע"מ, BDO זיו האפט 

"זה מגיע לכם" מהביטוח לאומי ומוסדות המדינה | גילי	תמיר,	עו"ס -   ̂
רשת ב'

זירת	ההייטק	בתעשייה	הקיבוצית  13:20-12:20
הנפקת התעשייה הקיבוצית בבורסות - כסף עולמי  ̂

רו"ח	דני	מרגלית, יו"ר BDO זיו האפט 	
ראש  שותף,  לוטקר,	 עפר	 רו"ח	  | בחקלאות  ההייטק  מהפכת   ̂

אשכול תעשייה והתיישבות BDO זיו האפט
צחי	מלאך	  | ביטוח אשראי לחברות טכנולוגיות   - סיוע ממשלתי   ̂

מנכ"ל אשר"א
בטיחות בעבודה - אתגרים והתמודדות | ד"ר	אורנית	רז,	מנכ"ל   ̂

המוסד לבטיחות ולגיהות
תוכנית תמריצים ממשלתיים ביזמות לחדשנות תעשייתית וטכנולוגית  ̂

בנקאות מממנת טכנולוגיה – נציג בנק  ̂
במעמד: נציג מהרשות לחדשנות  

את	 ביצעו	 אשר	 ולמושב	 לקיבוץ	 הערכה	 אותות	 הענקת	 13:40-13:20  טקס	

המהלך	המשמעותי	והמשפיע	של	השנה.

ארוחת	צהריים	באחוזה  13:40

edna.ziv@tmags.co.il     |      073-2369058 מנהלת	הוועידה	וקבוצת	עיתוני	הזמן	הירוק	וקו	למושב		 עדנה זיו  הבטח את מיקומך:  
לרישום:  http://lp.vp4.me/fy6t   * התוכנית כפופה לשינוייםי

שמאות מקרקעין וייעוץ כלכלי

 

הרפת והחלב

עיתון הקיבוצים

הרפת והחלב

עיתון המושבים

בהנחיית: גדי	סוקניק	מנחה לילה כלכלי, ערוץ 10

חדש!!!
בואו להשפיע בוועידה הדיגיטלית

האינטרקטיבית הראשונה בתחומה

מקליקים ומשפיעים


