ועדת מיסוי בין מושבית

תנועת המושבים* איגוד המושבים
העובד הציוני* משקי חירות בית"ר
פועלי אגודת ישראל* בריתות פיקוח

יום עיון

בנושא ועדות ביקורת בהתיישבות
הביקורת הינה תחום חשוב בשמירה על נוהלי עבודה ,שמירה על החוק ,מניעת ניגוד
עניינים ועוד .ביקורת אינה בהכרח דבר שלילי ותפקידם של חברי ועדת הביקורת היא
לבקר את העוסקים במלאכה ולא להחליפם! .יום העיון מיועד למי שעוסק בתחום
הביקורת או שנושא זה מעניין אותו ומתקיים ביום ג'  05.9.2017ב"בבית חומה" ברמת
אפעל בשיתוף עם משרד רשם האגודות ובריתות הפיקוח והחטיבה להתיישבות
קהל היעד :חברי ועדות הביקורת בישובים הכפריים בארץ  ,עובדי מועצות אזוריות
ופעילים שמבקשים להעמיק את ידיעתם בתחום הביקורת במרחב הכפרי
סדר היום:
08.45 –9.15

התכנסות והרשמה

09.15 – 9.30

דברי פתיחה  -עו"ד דודו קוכמן – מזכ"ל תנועת האיחוד החקלאי

09.30 – 10.00

שינויים מוצעים לועדת ביקורת – עו"ד לירז שפירא ,רשם האגודות

10.00 - 10.30

ממצאי הביקורת ככלי לועדת הביקורת – רו"ח יהודית קריסטל

10.30 - 10.50

ועדת ביקורת בועד המקומי – עו"ד איתן מימוני

11.10 – 10.50

הפסקה

11.10 - 11.50

דו"חות כספיים באגודה שיתופית – זרח יהב ,מנהל מח' פיקוח,
משרד רשם האגודות

11.50 – 12.30

אתיקה של נבחרי ציבור– עו"ד דודו קוכמן

12.30 – 13.00

מערך הבקרה הפנימית – רו"ח קובי אברהם

13.00 –13.30

פסיקה והלכות עדכניות באגודות שיתופיות -עו"ד נועם עופר

13.30

ארוחת צהריים
יתכנו שינויים בסדר היום.
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טופס הרשמה ליום עיון ביום ג' 05/9/17
ועדות ביקורת בהתיישבות
בסמינר אפעל (ע"י תל השומר) רח' יסמין ,1רמת אפעל
תאריך_____________:

לכבוד
עמותת הכפרים
של האיחוד החקלאי
דרך בגין 74
תל אביב

מבקשים לאשר את השתתפות החתומים מטה ליום העיון ביום  05/09/17בסמינר אפעל לפי
תוכנית שהתקבלה:
תשלום בסך  ₪ 180למשתתף תוסב לפקודת "עמותת הכפרים",
הרשמה מוקדמת עד  20/08/17תהיה בתשלום של  ₪ 150בלבד( .הרשמה מוקדמת משמעותה
רישום ותשלום עד המועד שנקבע) מספר המקומות מוגבל!
התשלום כולל כיבוד ,ארוחת צהרים קלה וכן חומרים שיחולקו למשתתפים ביום העיון.
להלן המשתתפים:
שם ומשפחה
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דרכי רישום בפקס 03-5622353 :או במייל:
mail@ihaklai.org.il
הבטחת מקום כרוכה ברישום מראש .הבטחת מחיר בהרשמה מוקדמת מחייבת רישום
ותשלום עד היום שנקבע,קרי 20.08.17
פרטים ניתן לקבל גם באתר האיחוד החקלאיwww.ihkalai.org.il :

