
 
 

 2019 מרץ            

 לכבוד:

 מ. מפעל   / מ. כספים / יו"ר / מ. משק –דירקטורים ונושאיי משרה בקיבוצים 

 2019מאי  - מתקדם -קורס דירקטורים ונושאי משרה

 .מתקדםאנחנו שמחים להודיעכם על קורס דירקטורים ונושאי משרה 

  18:00 – 15:00בין השעות  קיים ביום א'( שית 2)למעט מפגש מס'  בימיי ג' 21.5.19-החל מה הקורס יתקיים

 באולם הכנסים של משקי הדרום, בצומת מסמייה

 הנושאים המרכזיים בתכנית:

 סחר החוץ של ישראל 

  החלטות במורכבות 

 אתיקה ארגונית 

  התקינה החשבונאית החדשהIFRS ניהול תקציב ותזרים מזומנים , 

 ניהול שיתופי פעולה ויישוב סכסוכים 

 ארגוניתוחדשנות ת חשיבה יזמי 

 

 התכנית מותאמת למערך הניהול בכלל והניהול הקיבוצי בפרט וממוקדת בקהל היעד.

 .קיבוציתלמשתתפים תוענק תעודה מטעם איגוד התעשייה ה

 . המחיר כולל: אירוח וחומרי לימוד ,מע"מ₪ +  ,0032  :עלות

   2019במאי  5 מועד אחרון להרשמה:

 ם מראש דרך החשבון בארגוני הקניות. **ההרשמה מהווה אישור לתשלו

 בברכה,                                                                       

 איגוד התעשייה הקיבוצית –לאה קוטלר        משקי דן  –בלום ריקי 

           

 הרשמה       

 lriki@mishkeydan.co.iדוא"ל:  -  משקי דן –ריקי בלום לכבוד: 

 
 _________________________ :חתימת  מ. משק/גזבר  ____________________ :מפעל/אחר/קיבוץ

 E mail טלפונים להתקשרות תפקיד שם פרטי ומשפחה

    

    

    



 

 

 

 

 2019מאי  –משקי דן –מתקדם  -תכנית קורס דירקטורים ונושאי משרה

 (  , יתקיים ביום א' 2מס'  מפגש )למעט  הקורס יתקיים בימי שלישי

 , מסמיה.משקי דןב  18.00 – 15.00בין השעות  

                                                                                         

 דרום בית משקי ה                                                                                            

                    

מספר 

 מפגש

 

 מרצה נושא תאריך

סחר החוץ של ישראל: מדיניות, מציאות,  21.5.19יום ג'  1

 מגמות 

 פנחס לנדאו

 

2  

 26.5.19א' יום 

מה אתה עושה  –החלטות במורכבות 

 כאשר אתה בעצם לא יודע מה לעשות

 גדי ברייר

 4.6.19יום ג'  3

 

 אתיקה ארגונית 

 

שוורץ, ראש הקבוצה איתמר 

 -לאחריות תאגידית וקיימות 

BDO 

 IFRS –התקינה החשבונאית החדשה  11.6.19יום ג'  4

 וניהול תקציב ותזרים מזומנים

 

 רו"ח עוזי מסינגר

 ויישוב סכסוכים  ניהול שיתופי פעולה 18.6.19יום ג'  5

 

 

  עמרי גפן, מנכ"ל קבוצת גבים

 וחדשנות ארגונית חשיבה יזמית   25.6.19יום ג'  6

 

  חלוקת תעודות –סיכום הקורס 

 

 עדי קביצקי ורפי נבו

 לאה קוטלר

 *התכנית עם בסיס לשינויים*

 

 

 לפרטים נוספים:

 

 6955413-03לאה קוטלר :  אגוד התעשייה הקיבוצית           8611861-08ריקי בלום :  – משקי דן

 


