
קורס מתקדם לדירקטורים 
ומנהלים בקיבוצים 2014 

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

ניהול אקדמי: ד”ר שרה אדום
ליווי משפטי: ליפא מאיר ושות', עו"ד

ליווי חשבונאי: ברית פיקוח

בשנים האחרונות, סביבת העבודה של ממלאי תפקידים מרכזיים בקיבוץ כמו יו"ר, מנהל עסקים ומנהל קהילה - משתנה, האתגרים 
בפניהם ניצבים המנהלים בקיבוץ מורכבים יותר מבעבר. כל מנהל )ובמיוחד מנהל בקיבוץ, חברה וארגון, שהשתנו בעשור האחרון 

מבחינות רבות, לבלי הכר(, חייב לעדכן את הידע, המידע והמיומנויות שלו כמנהל. 

הקורס מיועד לממלאי תפקידים מרכזיים בקיבוץ, במגזר העסקי והקהילתי, או לכאלה המיועדים לתפקידים מרכזיים בקיבוץ ובתאגידיו, 
ואשר הינם בעלי הכשרה בסיסית ו/או ניסיון ניהולי.

המשפטיים,  האסטרטגיים,  האתגרים  עם  התמודדות  לצורך  ומתקדם  מעודכן  כלים  ארגז  המשתתפים  לשימוש  מעמיד  הקורס 
הכלכליים והניהוליים, הניצבים בפני ההנהלה והדירקטוריון בקיבוץ ובתאגידיו.

10 מפגשים בימי שני 13/1/14 - 17/3/14  
במשקי גרנות )8:30 - 16:00(

הקיבוץ  בין  הגומלין  יחסי  בפועל,  הקיבוץ  ניהול  על  והשלכותיה  הקיבוץ  של  המשפטית  	 המסגרת 
לרשויות המדינה, זכויות חבר הקיבוץ והבטחת ביטחונו הסוציאלי. 

בתהליכים  ומעורבותו  קיבוץ  יו"ר  עבודת  ניהולי,  ותהליך  ארגוני  מבנה  הקיבוץ:  בניהול  	 דילמות 
המתרחשים בקיבוץ, יחסי חברה-קהילה ומגזר עסקי, הצמחת עתודה ניהולית מקומית.

עסקי,  פיתוח  סיכונים,  ניהול  וארציים,  אזוריים  תאגידים  כולל  בנכסיו  הקיבוץ  של  שליטה  	 מנגנוני 
מיזוגים ורכישות, מושגי בסיס בשוק ההון.

	 היבטים שונים של צמיחה דמוגרפית, ניתוח אירוע של חיזוק החוסן הקהילתי בקיבוץ.
	 מנגנונים לפתרון קונפליקטים בקיבוץ ובאגודה שיתופית.

	 ניתוח אירועים ודוגמאות מקיבוצים. 
	 ביקורת פנים, ביקורת חקירתית, תפקיד רואה חשבון מבקר, ניהול ספרים כחוק.

בקורס נעסוק במישורים והיבטים שונים של ניהול קיבוץ ותאגיד קיבוצי 
והממשקים ביניהם:

עו"ד אודי אמיתי )רשם האגודות השיתופיות(, עו"ד דנה ביאלר )מנהלת מחלקת בוררות במשרד רשם האגודות השיתופיות(, 
איתן ברושי )מזכ"ל התנועה הקיבוצית(, פרופ' יורם קרול )אמריטוס-האוניברסיטה העברית( פרופ' יעקב וובר )המכללה 
למנהל(, רו"ח ירון רייכמן, רו"ח רביב ישי, רו"ח אסנת כהן, רו"ח יוסי ספיר, רו"ח מתי אזולאי, רו"ח אלון ראובני, רו"ח קובי אברהם, עוזי שטנגר 
)ברית פיקוח-מבט(, עו"ד דוד ויינשטיין, עו"ד שבתאי מיכאלי )ליפא מאיר ושות' משרד עו"ד(, עו"ד מיכי דרורי )התנועה הקיבוצית(, ד"ר שרה 
אדום, ד"ר אריה רשף )אוני' חיפה(, ד"ר גיורא פורמן )יו"ר מוצרי מעברות(, חיים בניימיני )סמנכ"ל ארגון ומשאבי אנוש ב"טבע", לשעבר(, ניר 
מאיר )יו"ר התאחדות הארגונים הכלכליים הקיבוצים(, ירון אסף, נמרוד זיו, דן לבנון, שאול גור, יוסי לביא )יושבי ראש קיבוצים ומפעלים - ק.מ.ה(, 
חבצלת אריאל )ראש מסלול עבודה סוציאלית קהילתית במכללה האקדמית אשקלון(, יפית חייקין )עובדת סוציאלית קהילתית(, שיפי שלוס, 
מזל כהן-בהרי )מנהלות תיקי השקעות(, רזי יהל )ועדת משק, התנועה הקיבוצית(, גיא הוכמן )מנכ"ל genie(, ד"ר מירב אהרון-גוטמן )הטכניון(

בין המרצים:

למסיימי הקורס תוענק 
תעודת גמר מטעם המדור 
ללימודי חוץ של הפקולטה 

לחקלאות באוניברסיטה 
העברית.

הזכאות לתעודה מותנית 
בנוכחות של לפחות 

כ-80% ממפגשי הקורס.



טופס הרשמה

קורס מתקדם לדירקטורים 
ומנהלים בקיבוצים 2014 

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

פקסס/י טופס זה לפקס מספר 03-6382895 עבור אביה קרן 
avia@britcpa.co.il  או בדוא"ל

דמי השתתפות:
4,983 ש”ח בתוספת מע”מ 

)סה"כ לתשלום 5,880 ש"ח(
ללקוחות ברית פיקוח - 

4,644 ש”ח בתוספת מע”מ 
)סה"כ לתשלום 5,480 ש"ח(

התשלום בהמחאה בלבד

המחיר כולל:
	 חומר לימודי 

	 ארוחת צהריים וכיבוד קל

ביטול השתתפות אפשרי )בהודעה 
בכתב( עד 6 ימי עבודה טרם תחילת 

הקורס.
ביטול לאחר מועד זה יחויב במלוא 

דמי ההשתתפות.

המחאה יש לרשום לפקודת ברית פיקוח 2000 בע"מ
ולשולחה למשרדי ברית פיקוח, ת.ד. 20150, תל אביב 61200, לידי אביה קרן.

1.   שם משפחה ופרטי _________________________ תפקיד ____________________

       ת.ז.   ______________________         טלפון סלולרי ________________________

      קיבוץ/ ארגון      ____________________________________________________

      כתובת דוא"ל  _____________________________________________________

2.   שם משפחה ופרטי _________________________ תפקיד ____________________

       ת.ז.   ______________________         טלפון סלולרי ________________________

      קיבוץ/ ארגון      ____________________________________________________

      כתובת דוא"ל  _____________________________________________________

חתימה וחותמת    __________________________  

סה”כ לתשלום )בהמחאה בלבד(  _____________ ש”ח 


