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

קורס קורס מתקדם לדירקטורים ומנהלים

 ניהול אקדמי: 
ד"ר שרה אדום

 ליווי ויעוץ: 
ליפא מאיר ושות', עו"ד

 ליווי חשבונאי: 
ברית פיקוח - מבט

רחבים  ומידע  ידע  בעלי  להיות  אותם  מחייבת  והמנהלים  הדירקטורים  של  הפעולה  וסביבת  העסקי  העולם  של  הדינאמית  ההתחדשות 
בתחומים השונים הכרוכים בעשייה הניהולית ולעדכנם באופן שוטף. מדובר בתנאי הכרחי, בלעדיו קשה מאוד למנהלים ליזום ולהוביל 
את התאגיד אותו הם מנהלים, וקשה שבעתיים לקבל את ההחלטות הנדרשות, אגב הניהול, בלא חשיפת הדירקטור והתאגיד לסיכונים 

עסקיים, ניהוליים ומשפטיים הנובעים מהסתמכות על ידע ומידע לא עדכניים.

המרצים בקורס נבחרו מתוך בכירי המרצים בתחומים הנלמדים בקורס, במטרה להקנות את הידע הנדרש, בהתבסס על מיומנות מקצועית 
וניסיון רב שנים.

הקורס ייקנה לדירקטורים ומנהלים ארגז כלים עדכני ורלבנטי, המסייע לדירקטורים ומנהלים להתמודד עם האתגרים האסטרטגיים, הניהוליים 
והמשפטיים הניצבים בפניהם בניהול הקיבוץ ותאגידיו.

7 מפגשים של העמקת והרחבת הידע - ימי שני מ-6 לינואר ועד 30 למרץ 2020

עדכון ההיבט המשפטי והניהולי של תפקיד              «
הדירקטוריון והדירקטור  

אתיקה בניהול והתנהגות דירקטורים «
ניהול סיכונים, בקרה וביקורת בתאגיד «

ניהול תאגיד רב עסקי «
הקיבוץ כבעלים של תאגידים ונכסים עסקיים «
היבטים משפטיים, סטטוטוריים של ניהול קיבוץ «
כלים לניהול קיבוץ 2020 «

בין נושאי הקורס:

מנהלים בוגרי הכשרת       «
     דירקטורים 

יו"ר קיבוץ / כלכלי «
מנהלי עסקים / רכזי משק «
מנהלי קהילה «
חברי דירקטוריונים והנהלות «
יו"ר וחברי ועד הנהלה «

הקורס מיועד ל: 
7 מפגשים שבועיים, 8:30-15:30, בימי שני:

      03/02/20      20/01/20     06/01/20
  16/03/20      02/03/20     10/02/20

30/03/20

מפעלי גרנות

מועדי הקורס:

מקום המפגשים:

ד"ר )עו"ד( מיכי דרורי, ד"ר )עו"ד( ציפי איסר-איציק, ד"ר שרה אדום, ד"ר אריה שחף, ד"ר דנה סיוון, עו"ד דנה ביאלר, עו"ד שבתאי 
מיכאלי, עו"ד קרנית אקריש, עו"ד מרב ניב, רשם האגודות השיתופיות עו"ד מירון הכהן, רו"ח ירון רייכמן, רו"ח רביב ישי, רו"ח אסנת 
כהן, רו"ח מתי אזולאי, רו"ח יוסי ספיר, רו"ח אלון ראובני, רו"ח יהודה ברלב, מזכ"ל התנועה הקיבוצית, חבצלת אריאל, דגן יראל, אורי 

דורמן, אסף רענן, יוסי לביא ומרצים נוספים.

בין המרצים:

למסיימי הקורס תוענק תעודת 
השתתפות מטעם המדור ללימודי 

חוץ בפקולטה לחקלאות, מזון 
וסביבה של האוניברסיטה העברית

הזכאות לתעודה מותנית בנוכחות
של לפחות 80% ממפגשי הקורס



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

קורס קורס מתקדם לדירקטורים ומנהלים

 ניהול אקדמי: 
ד"ר שרה אדום

 ליווי ויעוץ: 
ליפא מאיר ושות', עו"ד

 ליווי חשבונאי: 
ברית פיקוח - מבט

7 מפגשים שבועיים, 8:30-15:30, בימי שני: 06/01/20, 20/01/20, 03/02/20, 10/02/20, 02/03/20, 16/03/20, 30/03/20

שלח/י את הטופס המלא בדוא"ל avia@britcpa.co.il, או פקסס/י לפקס מספר 03-6382895 עבור אביה קרן:

* החזרת תשלום במקרה של ביטול: יש להודיע בכתב על ביטול השתתפות עד לתאריך  30/12/19.

_____________________ תפקיד   _________________________ ומשפחה  פרטי  שם 

________________________ לקשר  סלולרי    __________________________ ת.ז.   

קיבוץ / תאגיד      _________________________________________________________

כתובת דוא"ל  _________________________________________________________

החשבונית תהיה ע"ש ____________________________ ח"פ ____________________

כתובת למשלוח חשבונית  ________________________________________________

כתובת דוא"ל  _________________________________________________________

תשלום:
תשלום יבוצע עד 30/12/19

  העברה בנקאית לחשבון 403800/10, סניף 812, בנק לאומי

   המחאה לפקודת ברית פיקוח 2000 בע"מ 
      )יש לשלוח למשרדי ברית פיקוח, ת.ד. 20150, תל אביב 6120101, לידי אביה קרן(.

נא לסמן את האפשרות המועדפת.

אמצעי תשלום:   

דמי השתתפות:
4,730 בתוספת מע"מ )כולל מע"מ -  5,534 ש"ח(

ללקוחות ברית פיקוח - 4,260 ש"ח בתוספת מע"מ )כולל מע"מ - 4,984 ש"ח( 
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