
C l o u d  C o m p u t i n g

גולן סולאר
- חוסכים לך אנרגיה -

*יתכנו שינויים בסדר היום.

דברי ברכה ופתיחה
 	 MBT ירון רייכמן, מנכ"ל ברית פיקוח
ניר מאיר, מזכ"ל התנועה הקיבוצית 	 
עמית יפרח, מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל	 

פאנל: חקלאות ויוקר המחייה - האם החקלאות היא הפתרון או הבעיה? - מנחה: מתן חודורוב 
עמית בן צור, מנכ"ל יסודות 	 
ד"ר מיכאל שראל, ראש פורום קהלת לכלכלה 	 

Value סקירה מאקרו כלכלית והערך של עולם ההשקעות האלטרנטיביות - נועם ברכה, שותף מנהל, הפניקס

מושב הקיבוצים 

MBT מנחה: אלי בירנבוים / ארנון רז, ברית פיקוח
מושב עדכוני מיסוי וביטוח לאומי 

 עדכונים וסוגיות מורכבות במיסוי הקיבוצים - 	 
 MBT רביב ישי, ברית פיקוח  

 ביטוח לאומי - תובנות ויישום הרפורמה בביטוח לאומי בקיבוצים -	 
  MBT אבי סויסה, ברית פיקוח  

מושב מקרקעין - מנחה: דגן יראל, התנועה הקיבוצית
 מימון מהלך שיוך הקרקעות בקיבוצים - 	 

שרון בן יהודה, סגנית מנהל זרוע משכנתאות, בנק מזרחי טפחות    
 שימושי קרקע ונדל"ן מניב בקיבוצים - 	 

 MBT רביב ישי, ברית פיקוח  
יעקב בכר, יו"ר התאחדות הארגונים הכלכליים הקיבוציים ויו"ר ברית  	 

MBT פיקוח  
 עדכונים בנושא קרקעות - 	 

עו"ד מיכי דרורי, מחלקה משפטית, התנועה הקיבוצית  
 היטל השבחה בקיבוצים - ערר )צפון( 829/15 קיבוץ מחניים ואחרים	 

עדכוני חקיקה ופסיקה  

מושב המושבים 

MBT מנחה ומרצה: תמר נודל שטרן, רו"ח, עו"ד, מנהלת מחלקת מושבים, ברית פיקוח
 עדכוני מיסים - איחוד עוסקים ופירוקו, חלוקת רווחים ומיסוי מקרקעין במושב - 	 

רו"ח ועו"ד תמר נודל שטרן, מנהלת מחלקת מושבים  
 חקלאות, התיישבות ואנרגיה מתחדשת במושבים - 	 

ד"ר רותי פרום אריכא, מנהלת הרשות לתכנון במשרד החקלאות  
 מי יגור במשק שלי? סוגיות בהורשת המשק המשפחתי -	 

עו"ד אלון גולדברג, בעלים, מייסד משרד עו"ד אלון גולדברג  
עדכונים ממשרד רשמת האגודות השיתופיות - תקנון מצוי, אחריות תאגידית, רגולציה   	 

ברשות המים - עו"ד שלומית שיחור רייכמן, רשמת האגודות השיתופיות  
 שימושי קרקעות - איוש נחלות, פל"ח והיוון הנחלה - 	 

עו"ד עמית יפרח מזכ"ל תנועת המושבים  

הפסקה, כיבוד ופיצול למושבים מקבילים 12:30

ארוחת צהריים 15:00

ניפגש באווניו אחרי הפקקים לארוחת בוקר ומפגש חבריםניפגש באווניו אחרי הפקקים לארוחת בוקר ומפגש חברים 09:30

10:00

 avia@britcpa.co.il / 03-6382863 קיבוצים - ניתן לפנות לאביה ●
 yaffa@britcpa.co.il / 03-7180101 לחסויות ותצוגה בכינוס ניתן לפנות 03-7486674● מושבים - ניתן לפנות ליפה

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

www.britcpa.co.il :הירשמו
ההשתתפות כרוכה ברישום מוקדם

התוכנית נתונה לשינויים

מנחה הוועידה: מתן חודורוב

ועידת תום שנת 2022 
מתכבדים להזמינכם ל-

יום ב' | 5 דצמבר 2022

קריית שדה התעופה

יום ג' | 27 דצמבר 2022

מלון קיבוץ לביא, במתכונת מצומצמת

www.britcpa.co.il :הירשמו
ההשתתפות כרוכה ברישום מוקדם

https://britcpa.co.il/courses/%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%93%d7%aa-%d7%aa%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%a0%d7%aa-2022/
https://britcpa.co.il/courses/%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%93%d7%aa-%d7%aa%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%a0%d7%aa-2022/
https://britcpa.co.il/courses/%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%93%d7%aa-%d7%aa%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%a0%d7%aa-2022/
https://britcpa.co.il/courses/%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%93%d7%aa-%d7%aa%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%a0%d7%aa-2022/

