
נותני חסות:

הקיבוץ צועד קדימה - השקעות, קליטת חברים ועסקאות השבה
Avenue | 2019 יום חמישי, 31 באוקטובר

רישום וארוחת בוקר  08:00-09:00

פתיחת הועידה  09:00-09:20
דברי פתיחה והנחייה: רו"ח חיים הרשקו, שותף, הרשקו, פרקש ושות', רואי חשבון  

הרצאת פתיחת ועידה ודובר מפתח  
קנאביס בגובה העיניים  09:20-09:40

גב' יפעת קריב, מנכ"לית, קנביט Cannbit, ח"כ לשעבר   

" ...זו לא הכלכלה, טמבל, זה אני..."  09:40-10:00
מר ציון בקר, סמנכ"ל, ראש החטיבה הפיננסית, בנק מרכנתיל   

מושב א' - קליטת חברים חדשים   
דמי קליטת חברים חדשים – היבטים וחשיפות מיסוי מקרקעין  10:00-10:20

עו"ד )רו"ח( דותן עינב, שותף, משרד שקל ושות׳, עורכי דין   

חשיפות מס בתהליך קליטת חברים חדשים  10:20-10:40
רו"ח שמחה פרקש, שותף, הרשקו פרקש ושות'  

הפסקת קפה  10:40-11:10

מושב ב' - מיסוי ורגולציה  
עדכונים חשובים בנושא מיסוי עסקאות השבה וזכות ייזום  11:10-11:30

רו"ח יהושע שוקרון, שותף, הרשקו פרקש ושות', משרד רואי חשבון  

מושב ג' - נדל"ן, קרקעות, והתפתחות קהילתית  
פאנל: עסקאות השבה לרמ״י ויזום   11:30-12:00

מנחה:      עו"ד עופר אלבוים, שותף בכיר, משרד שקל ושות׳, עורכי דין  
משתתפים: מר שי אהרונוביץ', סמנכ"ל בכיר, מיסוי מקרקעין, רשות המיסים בישראל  

       גב' מירי רימון, שמאית ראשית, רשות מקרקעי ישראל
       רו"ח שמחה פרקש, שותף, הרשקו פרקש ושות', משרד רואי חשבון 

הרצאת אורח - ח"כ אבי דיכטר, סגן שר הביטחון, ראש השב"כ לשעבר  12:00-12:30

פאנל אנרגיה: הזדמנויות סולאריות בתעשייה הקיבוצית   12:30-13:00
מנחה:      עו"ד בועז פרסלר, יעוץ וניהול פרוייקטים, גולן סולאר  

משתתפים: ד"ר נורית גל, סמנכ"ל חטיבת החשמל ורגולציה, רשות החשמל  
       מר איתן פרנס, מנכ"ל, איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל

       מר תום שפרן, מנכ"ל, חברת סולגרין

רווחיות ארוכת טווח טמונה בטכנולוגיות מתקדמות  13:00-13:20
מר ברק בייטנר, מנהל שיווק טכני, סולאראדג'  

הפסקת קפה ונטוורקינג  13:20-13:50

פאנל: היטל השבחה וסוגיות בתכנון בקיבוצים   13:50-14:20
מנחה:      מנחה גב' נחמה בוגין, שמאית מקרקעין מוסמכת, משפטנית ואגרונומית, בעלת משרד נחמה בוגין בע"מ  

משתתפים: עו"ד רונית אלפר, יו"ר ועדת ערר מחוזית לפיצויים והיטלי השבחה מחוז מרכז  
       מר רון מוסקוביץ', יו"ר ועדה מרחבית לתכנון ובנייה

       עו"ד טלי סלטון, שותפה, משרד וקסלר ברגמן

People-Planet-Profit - פאנל: מגמות בחדשנות בארגונים - מחויבות לשורה התחתונה המשולשת   14:20-14:40
מנחה:       ד"ר עדנה פשר, מייסדת ומנכ״לית, עדנה פשר ושות׳ - יועצים לניהול,   
        שותפה מייסדת במיזם InnoBa )מיזם שייעודו לקדם חדשנות מקיימת(

משתתפים: גב' נוגה לב ציון, מייסדת ומנכ"לית ,Greeneye, מרצה במרכז הבינתחומי במחלקה לכלכלה סביבתית     
InnoBa גב' מור חריר, קב' עדנה פשר, מייסדת שותפה במיזם       

הרצאת סיכום הועידה - ח"כ ד״ר יועז הנדל  14:40-15:00

סיום משוער וארוחת צהריים   15:00
 


