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המכללה האקדמית תל חי, הגליל העליון  |  קמפוס מזרח )ע"ש לוואן(, כיתה 3201 

נושאי המפגשים ותוכנית הקורס:

תנועת המושבים בישראל בשיתוף מכללת השכל מתכבדות להזמינכם 
לסדנא ייחודית בת חמישה מפגשים בנושא:

הנחלה בעידן החדש

19.4.2017  |  רביעי  | מפגש 1
התכנסות וכיבוד עשיר  16:30-17:00

דברי פתיחה   17:00-17:15
מר שלום סואן וגב' רות חזקיה, מנכ"לים משותפים,   

מכללת השכל  
חוזי חכירה קיימים, מעבר לחוזה לטווח ארוך     17:15-18:30

והסדר היוון חלקת המגורים ועוד:   
החלטה 1464 ופיצול נחלה היחידה השלישית, תעסוקה לא 

חקלאית במושב )פל"ח( )החלטות רמ"י 1265 ו- 1316(
עו"ד עמית יפרח, יועמ"ש ויו"ר אגף קרקעות ואגודות     

שיתופיות בתנועת המושבים בישראל  

הפסקה וכיבוד עשיר  18:30-18:45

פיתוח יזמות ושיווק במרחב הכפרי   18:45-20:15
מר בני ישראל, מתכנן ומומחה לתיירות כפרית  

26.4.2017   |  רביעי  | מפגש 2
התכנסות וכיבוד עשיר  16:30-17:00

היבטים שמאיים של החלטות רשות מקרקעי     17:00-18:30
ישראל  

מר אלי חלוצי, שמאי מקרקעין, מנהל תחום מקרקעין  
במבט יועצים  

הפסקה וכיבוד עשיר  18:30-18:45

הרצאה שניה )יפורסם בהמשך(  18:45-20:15
 

3.5.2017   |  רביעי  | מפגש 3
התכנסות וכיבוד עשיר  16:30-17:00

דגשים חשובים בהעסקת עובדים וטיפים בנוגע   17:00-18:45
לניסוח הסכם עבודה   

צו הרחבה לביטוח  )הודעה על תנאי עבודה, שינוי תנאי עבודה,  
פנסיוני מקיף במשק, שעות נוספות, כוננות, עבודה בשבתות 

וחגים, חופשה שנתית, סודיות, נאמנות ואי תחרות(
עו"ד אוסנת קולודני חיים, משרד עו"ד חגי שבתאי, שפירא  

הפסקה וכיבוד עשיר  18:45-19:00

הליך הפיטורים - הגבלת האפשרויות לפיטורים,    19:00-20:15
שימוע, הודעה מוקדמת, סיום העסקה וכתב ויתור    

עו"ד אוסנת קולדוני חיים, משרד עו"ד חגי שבתאי, שפירא  

10.5.2017   |  רביעי  | מפגש 4
התכנסות וכיבוד עשיר  16:30-17:00

העברת זכויות במשקים חקלאיים- העברה,     17:00-18:30
מכירה, ירושה ובן ממשיך   

עו"ד אייל סודאי, משרד עו"ד חיימסון, סודאי ושות' , משרד עו"ד  
הפסקה וכיבוד עשיר  18:30-18:45

היערכות חברי המושב ליישום החלטות רמ"י   18:45-20:00
מר יוגב שריד, מנכ״ל מב״ט מושבים   

 
17.5.2017   |  רביעי  | מפגש 5

התכנסות וכיבוד עשיר  16:30-17:00

גישור ככלי אפקטיבי ליצירת הסדרים    17:00-18:30
בין דוריים בנחלה   

עו"ד אפרת חקיקת, נוטריון ומגשרת  
הפסקה וכיבוד עשיר  18:30-18:45

מימון לעסקים דרך קרנות סיוע  18:45-20:00
מר דותן מירום, IDN פיננסים   

חלוקת תעודות  20:00-20:15

עלויות ודרכי הרשמה
1,100 ש״ח * הרשמה באמצעות מכללת השכל officehaskel@gmail.com * 1-700-500-156 * תמר 052-4470097  *  רותי 050-7237180

תנועת המושבים בישראל
שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות. מרכז ההכשרה

תנועת המושבים בישראל

בשיתוף

מרכז ההכשרה של תנועת המושבים בישראל - מרחב הלמידה הכפרי שלך
נוספים וקורסים  סדנאות  אודות  למידע   www.tmoshavim.org.il התנועה  באתר  בקרו 


