הצפוי והבלתי צפוי בכלכלה
הגלובלית והמקומית בשנת 2019
יום עיון ●  20בפברואר  ● 09:00-15:00 ● 2019במפעלי גרנות
מנחה המפגש :פרופ' יורם קרול
הטלטלה בתקופה האחרונה בשוקי ההון בעולם ובישראל ואי הוודאות במגמות במשק הגלובלי והמקומי מעלות שאלות
מורכבות והתלבטויות קשות לגבי כיווני השקעה עדיפים.
לנוכח המציאות של אי הוודאות וערפל במשק ובשוק ההון ,יזמו הנהלת ברית פיקוח ואגף כלכלה בתנועה הקיבוצית יום עיון
בו יוצגו תחזיות לכלכלה הגלובלית והמקומית לשנת .2019
המפגש מיועד ל :יו"ר קיבוץ/כלכלי/עסקי ,מנהלי עסקים ,מנהלי כספים ,חברי ועדת כספים ומנהלי קרנות מילואים וקרנות
ערבות הדדית בקיבוץ.
תכנית המפגש:

» דברי פתיחה  -רו"ח ירון רייכמן ,מנכ"ל ברית פיקוח; דגן לוין ,ראש אגף כלכלה בתנועה הקיבוצית
» הכלכלה הגלובלית והמקומית  - 2019תחזית  -פרופ' מישל סטרבצ'סקי ,ראש מחלקת המחקר בבנק ישראל
» האם הטלטלה בשווקים תימשך? הצפוי והבלתי צפוי ב 2019-בשווקים הפיננסים  -צבי סטפק ,יו"ר מיטב דש השקעות
» ניהול השקעות בקיבוצים  -תובנות ונסיון שנצבר  -רו"ח רביב ישי ,מבט יועצים
» דרכה של ישראל לשגשוג כלכלי-חברתי  -הצלחות ומכשולים  -ד"ר מיכאל שראל ,ראש פורום קהלת לכלכלה

השתתפות במפגש כרוכה בתשלום והרשמה מראש
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טופס הרשמה
שלח/י טופס זה בדוא"ל  avia@britcpa.co.ilאו פקסס/י לפקס מספר  03-6382895עבור אביה קרן.
שם פרטי ומשפחה _________________________ תפקיד _____________________
ת.ז.

__________________________ סלולרי לקשר ________________________

קיבוץ  /תאגיד _________________________________________________________
כתובת דוא"ל _________________________________________________________
דמי השתתפות:
 300ש"ח בתוספת מע"מ ( 351ש"ח כולל מע"מ)
ללקוחות ברית פיקוח  250 -ש"ח בתוספת מע"מ ( 292.5ש"ח כולל מע"מ)
תשלום:
תשלום יבוצע עד 14/2/19
החשבונית תהיה ע"ש ____________________________ ח"פ ____________________
כתובת למשלוח חשבונית ________________________________________________
כתובת דוא"ל _________________________________________________________
אמצעי תשלום:
 העברה בנקאית לחשבון  ,403800/10סניף  ,812בנק לאומי
 המחאה לפקודת ברית פיקוח  2000בע"מ
(יש לשלוח למשרדי ברית פיקוח ,ת.ד ,20150 .תל אביב  ,6120101לידי אביה קרן).
נא לסמן את האפשרות המועדפת.
* החזרת תשלום במקרה של ביטול :יש להודיע בכתב על ביטול השתתפות עד לתאריך .14/2/19

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאביה קרן ,בטלפון  03-6382863או בדוא"ל avia@britcpa.co.il

