קורס מתקדם לדירקטורים ומנהלים בקיבוצים )מחזור ו'(
ניהול אקדמי :ד”ר שרה אדום ליווי וייעוץ משפטי :ליפא מאיר ושות' ,משרד עורכי דין

 10מפגשים בימי שני 21.3.11 - 17.1.11
במשקי גרנות )(16:00 - 8:30
נושאי הקורס:
מישור משפטי
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

דיני תאגידים ואגודות שיתופיות :עקרונות וחידושים בפסיקה
אחריות נושאי מישרה ודירקטורים באגודה שיתופית
חוק המועצות האזוריות ,הוועד המקומי וועד האגודה
תקנות הסיווג מחדש ומשמעויות נגזרות בניהול חיי הקיבוץ
צמיחה דמוגרפית  -היבט משפטי
דיני עבודה בקיבוץ השיתופי והמתחדש
מסגרת משפטית לביטחון הסוציאלי של החבר וניהול כדין של קרן מילואים
מעורבות רשם האגודות בחיי הקיבוץ
קדימויות בחדלות פירעון :חוקים ודינים בתחום
ניהול סיכונים סביבתיים ואחריות מנהלים )דיני איכות הסביבה(

מישור חשבונאי וניהול ספרים
•
•
•

היבטי מס של שינויים בקיבוץ :תאגוד ,שיוך נכסים ,שכר לחברים
זווית הדירקטור בניתוח דוחות כספיים והערכות שווי
דוחות כספיים בעידן התקנות החדשות  - IFRSבהיבט הדירקטור והמנהל

מישור ניהולי
•
•
•
•
•
•
•
•

גורמים המשפיעים על אפקטיביות הדירקטוריון
דילמות בניהול קיבוץ
המבנה הניהולי של הקיבוץ ,יחסי גומלין בין הדירקטוריונים וההנהלות בקיבוץ
ניהול קיבוץ על ידי חברה חיצונית
אתיקה בניהול
ניהול סיכונים
הביטחון הסוציאלי של החבר :עקרונות לבחירת תכנית פנסיה ,כללים ותקנות למימוש הביטחון
הסוציאלי של החבר ,ניהול ושליטה בפנסיה בקיבוץ
הכנסת שותף למפעל ,גורמים להצלחה וכישלון במיזוגים ורכישות של פירמות

דמי השתתפות

 4,885ש”ח בתוספת מע”מ כחוק
ללקוחות ברית פיקוח  4,475 -ש”ח בתוספת מע”מ כחוק

למשתתפים תוענק תעודה של המדור ללימודי חוץ של הפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית
לפרטים נוספים ניתן לפנות לאביה קרן ,בטלפון  03-6382863או בדוא" ל avia@brit.org.il

קורס מתקדם לדירקטורים ומנהלים בקיבוצים )מחזור ו'(  -ספח הרשמה

משקי גרנות ינואר  -מרץ 2011
פקסס/י טופס זה לפקס מספר  03-6382895עבור אביה קרן

 .1שם פרטי ומשפחה _______________ תפקיד _______________
ת.ז _______________ .נייד_______________
 .2שם פרטי ומשפחה _______________ תפקיד _______________
ת.ז _______________ .נייד_______________

קיבוץ _______________ כתובת __________________________
טלפון _______________ פקס _______________
דוא”ל ________________________

חתימה וחותמת

סה”כ לתשלום )בהמחאה בלבד(

המחאה יש לרשום לפקודת ברית פיקוח  2000בע"מ ולשולחה למשרדי ברית פיקוח,
לכתובת :רח' חומה ומגדל  ,2ת.ד ,20150 .תל אביב  ,61200לידי אביה קרן.

ש”ח

