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

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. ט.ל.ח.
המודעה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לגברים ולנשים כאחד. www.kibbutz.org.il נמשכת ההרשמה באתר

 במסגרת הועידה נקיים דיון מעמיק בנושאים:
• סקירה מקרו כלכלית • היערכות ליישום הרפורמה במיסוי ובביטוח הלאומי •

• עדכוני החלטות רשות מקרקעי ישראל • עדכוני חקיקה ופסיקה •

ועידה כלכלית - תום שנת 2017 

התכנסות, רישום וארוחת בוקר 08:30

• דברי ברכה פתיחה09:00
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 | פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי, מנהל חטיבת המחקר, בנק ישראל 

• אגודה שיתופית חברה ומה שביניהן | עו"ד צורי לביא, ליפא מאיר ושות'

• הרצאה בסגנון TED | פתרונות טכנולוגיים וכלכליים חדשניים לקראת סוף שנת המס
ה פ ס ק ה   +   פיצול למושבים11:10

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

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

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

 • השפעת מהפכת הטכנולוגיה על הרגלי הקנייה בארה"ב
ALTO מודי כידון, מייסד ויו"ר קרן   

• פאנל בניה והיוון חלקת המגורים בקיבוצים
MBT מנחה: אלי חלוצי, מבט יועצים       

        משתתפים: 
       מיכי דרורי, עו"ד מחלקה משפטית, התנועה הקיבוצית

• דברי ברכה ופתיחה | מר יצחק אליה, מזכ"ל הפועל המזרחי 
 • סקירה החלטות רמ"י בהתיישבות  

   עו"ד עמית יפרח, יועץ משפטי ויו"ר אגף קרקעות, תנועת המושבים
 • פעילות ועדת המיסוי הבינמושבית ועדכונים

   עו"ד דודו קוכמן, מזכ"ל תנועת כפרי האיחוד החקלאי
 • הערכות האגודות ליישום החלטות רמ"י

   יוגב שריד, מנכ"ל מבט מושבים
MBT מיסוי המושבים וחבריהם לשנת 2017 | יוסי שלם, מבט יועצים •

• פאנל בתחום המים והאנרגיה החלופית  
   מנחה: פלג אוריון, ראש אגף המשק, תנועת המושבים   

   משתתפים:     
MBT אלון ראובני, מבט יועצים        

        מתן רז, ארגון "מים לישראל"
MBT לימור ליטאי, ברית פיקוח        

ארוחת צהרים14:00
הרצאת אורח - חדש זה לא חדשנות | מר אריה מליניאק, לשעבר מאמן נבחרת ישראל בכדורסל

 "בחן" 
ברית פיקוח של אגודות שיתופיות 

בישראל אגודה מרכזית בע"מ 

מיועד לתאגידים במגזר המושבי
 מושבים, אגודות, ועדים מקומיים, 

 חברות, עמותות, חברי הנהלה , מזכירים 
ומנהלי חשבונות

מיועד לבעלי תפקידים במגזר הקיבוצי
 יו"רים, גזברים, רכזי משק, מנכ"לים בתעשייה, 

 סמנכ"לי כספים, מנהלי קהילה, 
חשבים ומנהלי חשבונות

MBT מנחה הכנס: אלי בירנבוים, ברית פיקוח

יום א’ | 10.12.2017
אווניו, קריית שדה התעופה


