קורס
דירקטוריות
מחזור ב׳
תכנית
הלימודים
* בשל הנחיות משרד הבריאות הקורס יפתח ויתקיים בזום וכשיתאפשר יעבור לפרונטלי במועצה אזורית גזר (מיקום מדויק יימסר לנרשמים בסמוך למפגש)

מפגש 1

07.02.2021
17:00-20:15

המכללה האקדמית ספיר )ער(
המרכז ללימודי חוצ והמשכ

ברכות :מזכ״ל תנועת המושבים ,עו״ד עמית יפרח וראשת המועצה האזורית גזר ,רותם ידלין
תפקיד הדירקטור ,סוגי התאגדויות ,חובת ביקורת פנים וחוץ ,הבנת תפקידו של הדירקטור
בראי החוק ,הציבור ,החברה והדירקטוריון .נושאי משרה בחברה :כשירות ,מינוי ,התפטרות,
פיטורין .סוגי התאגדויות .האורגנים בהתאגדויות והשוני ביניהם בסוגי ההתאגדויות השונים.
סמכויות ואחריות ,ביקורת פנים וחוץ ,אישור ניהול תקין ,ניהול נכסים והיבטים קניינים.

מרצה :עו"ד ירון ברדה

מפגש 2

14.02.2021
17:00-20:15

מפגש 3

21.02.2021
17:00-20:15

מפגש 4

28.02.2021
17:00-20:15

מפגש 5

07.03.2021
17:00-20:15

מפגש 6

14.03.2021
17:00-20:15

מפגש 7

04.04.2021
17:00-20:15

מפגש 8

11.04.2021
17:00-20:15

* יתכנו שינויים בתכנית הלימודים

מפגש 9

18.04.2021
17:00-20:15

מפגש 10

25.04.2021
17:00-20:15

עקרונות חוק החברות החדש  .משולש הכוחות הדירקטוריון(ועדים) ,ההנהלה ובעלי המניות.
תפקידי הדירקטוריון ויו"ר הדירקטוריון חובת אמונים של נושאי משרה ,הדירקטוריון בשירות
ציבורי לרבות דירקטוריון חיצוני.

מרצה :עו"ד ירון ברדה
אחריות נבחרי ציבור .אתיקה ,מניעת שחיתות .דוגמאות מן הפסיקה :חובת נאמנות,
חובת זהירות ,חובת השקעה לנבחר ציבור.

מרצה :עו"ד ירון ברדה
אגודות שיתופיות מהי אגו"ש? מעמד אגו"ש בדיני התאגידים ,סוגי אגו"ש | דרכי התאגדות
ניהול אגו"ש  -היבטים מעשיים | האגו"ש היישובי והעסקי | יישוב וניהול מחלוקות באגו"ש
פירוק אגו"ש ויסודות ההפרטה

מרצים :עו"ד ירון ברדה | רותי לירז שפירא –אחראית רגולציה ברשם
ניתוח דוחות כספיים ,דוחות כספיים לסוגיהם ,מרכיבי הדוח ,קריאת דוחות ,פרמטרים
להשוואה .יעדי הדוחות -המאזן ,דוח רווח והפסד ,דוח תז"מ ,דוח על שינויים בהון .קריאת
דוחות ביקורתית תכנונית .היבטים חשבונאיים רו"ח.

מרצה :חגית אלוף | כלכלנית ומשפטנית
תרגול הבנת דוחות כספיים ,תוך סימולציות וניהול דיון אישור תקציבי.

מרצה :חגית אלוף | כלכלנית ומשפטנית
תפיסת התפקיד הניהולי  +הנעת עובדים.

מרצה :ד"ר מירב בר שמעון
ניהול ישיבות דירקטוריון ,פרוטוקולים ומשוב.

מרצה :ד"ר מירב בר שמעון
ניהול קונפליקטים בקהילה ,בוררות ,גישור.

מרצה :ד"ר מירב בר שמעון
ניהול מצבי משבר בחירום.

מרצה :תא"ל במיל' צביקה קראוס

סיום וחלוקת תעודות.

מכללת ספיר ,תנועת המושבים

