
השתלמות לחברי ועד הנהלה / מנהלת / מזכירות 
בקיבוץ ובאגודה שיתופית - בזום

קורס 

עו"ד שלומית שיחור ריכמן - רשמת האגודות השיתופיות, עו"ד 
מרב ניב - המחלקה המשפטית, התנועה הקיבוצית, עו"ד מירון 

הכהן - לשעבר, רשם האגודות השיתופיות, עו"ד ציפי איסר-
איציק, עו"ד הילי פרייס, רו"ח אסנת כהן ורו"ח מתי אזולאי - 

ברית פיקוח, ד"ר שרה אדום, ד"ר חבצלת אריאל. 

בין המרצים:
ימי שלישי, 12:00 - 15:30

22/6/21
29/6/21
6/7/21

13/7/21
20/7/21

מפגשי ההשתלמות ייערכו בזום במועדים הבאים:

מפגש פתיחה: יום שלישי 22/6/21
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avia@britcpa.co.il  לפרטים נוספים ניתן לפנות לאביה קרן, בטלפון 03-6382863 או בדוא"ל

אגודה שיתופית מנוהלת על ידי שני אורגנים, המוכרים על ידי החוק: אסיפת החברים בה משתתפים כל החברים וועד ההנהלה בו 
מכהנים מספר חברים, שנבחרו על ידי חברי האגודה לתקופה מוגבלת. חברי הוועד מתחלפים בתדירות של שנה או מספר שנים. 
חשוב, שכל חבר המכהן בוועד ההנהלה/מנהלת/מזכירות יכיר מספר דברים בסיסיים הקשורים לאחריותו, לפעילותו ומעמדו כחבר 

ועד. ידע זה הינו חיוני בכדי שיוכל למלא את תפקידו בצורה מיטבית, הן מבחינת הכרת החוקים והן מבחינת שכלול יכולות הניהול.

ההשתלמות תקנה לחברי הוועד ארגז כלים בהיבט החוקי ובהיבט הניהולי החיוני לתפקודם כחברי ועד ההנהלה.  

מקומו של ועד ההנהלה במערך הניהול של הקיבוץ / אגודה שיתופית	 
מעמדו המשפטי של ועד ההנהלה	 
אחריות דירקטורים של חבר ועד הנהלה בקיבוץ / אגודה שיתופית	 
אחריות חבר ועד הנהלה לשמירה על דיני איכות הסביבה	 
אחריות חבר ועד הנהלה לשמירת דיני התכנון והבנייה על ידי חברי   	 

הקיבוץ / אגודה  
מה בין רואה חשבון מבקר לביקורת פנים?	 
ניהול קיבוץ על פי חוק	 
מעורבות רשם האגודות השיתופיות בחיי הקיבוצים / אגודות שיתופיות	 

הבנת דוחות כספיים תקופתיים של קיבוץ / אגודות שיתופיות	 
דילמות בניהול קיבוץ	 
כלים לשיתוף החברים בניהול קיבוצם	 
ניהול מספר ישויות ביישוב אחד	 
ועד ההנהלה של האגודה והוועד המקומי ומה שביניהם	 
ניהול דו רובדי במרחב הכפרי: מועצה אזורית וועד מקומי	 

ריכוז אקדמי: ד"ר שרה אדום    ייעוץ מקצועי: רו"ח אסנת כהן

בין נושאי ההשתלמות:



השתלמות לחברי ועד הנהלה / מנהלת / מזכירות 
בקיבוץ ובאגודה שיתופית - בזום

קורס 
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:avia@britcpa.co.il-יש למלא טופס זה ולשלוח בדוא"ל ל

_____________________ 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 15/6/21

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

  חיוב דרך ארגון הקניות

נא לסמן את האפשרות המועדפת.

אמצעי תשלום:   

דמי השתתפות:

1,465 ש"ח בתוספת מע"מ )סה"כ לתשלום 1,714 ש"ח(
ללקוחות ברית פיקוח - 1,247 ש"ח בתוספת מע"מ )סה"כ לתשלום 1,459 ש"ח(

 5 מפגשי זום בימי שלישי, בשעות 12:00 - 15:30, במועדים הבאים: 
20/7/21 ,13/7/21 ,6/7/21 ,29/6/21 ,22/6/21
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