
 
 

 2021יולי             

 1202נובמבר  – בסיסיקורס דירקטורים ונושאי משרה 

 אנחנו שמחים להודיעכם על קורס דירקטורים ונושאי משרה

 ג' בימיי   28.12.21-ועד ה  2.11.21 -החל מה הקורס יתקיים

 בימיי ב'.למעט המפגשים בנושא דוחות כספיים שיתקיימו  

 17:30 –  14:00בין השעות  

 אולם הכנסים של משקי הדרום, צומת מסמיהב

 .משרד הבריאות  הקורס יתקיים בהתאם להנחיותלתשומת הלב, 

 zoom -הקורס או במהלכו מתכונת הקורס תעבור  ל  מועדבמידה ולא תתאפשר התקהלות ב

 הנושאים המרכזיים בתוכנית:

 גיד קיבוצי,  אחריות דירקטורים אדירקטור בת 

 רגניםוחוק החברות , תורת הא 

  עולם במורכבות 

 סוגיות נבחרות בדיני עבודה  

 חשיבה אסטרטגית 

 מערכת הדוחות הכספיים 

 מנגנוני בקרה פיננסיים 

 קבלת החלטות 

 יזמות וחדשנות  

 

 מפגשים מינימום. 7, מותנה בנוכחות של  הקיבוצית תוענק תעודה מטעם איגוד התעשייהלמשתתפים 

 . אירוח וחומרי לימודהמחיר כולל:  ,מע"מ₪ +  1,870  :עלות

   2021אוקטובר  19 :מועד אחרון להרשמה

 **ההרשמה מהווה אישור לתשלום מראש דרך החשבון בארגוני הקניות. 

 בברכה,                                                                       

 יתאיגוד התעשייה הקיבוצ –לאה קוטלר        משקי דן  –בלום ריקי 

 הרשמה      

 riki@mishkeydan.co.ilדוא"ל:  -  משקי דן –ריקי בלום לכבוד: 

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

 E mail טלפונים להתקשרות תפקיד שם פרטי ומשפחה

    

    

    



 

 

 

  2021נובמבר  - משקי דן -כנית קורס דירקטורים ונושאי משרהת

 

 מרצים נושאי המפגשים תאריכי המפגשים

 
 2.11.21 -מפגש שני  

 

הסביבה התאגידית ומקומו של 

הדירקטוריון, משולש הכוחות בחברה  

 תורת האורגנים

 עו"ד יעקב דרומי

 9.11.21 –מפגש שלישי 

 

 -סמכויות הדירקטור –הדירקטוריון 

הלכה למעשה חובות הזהירות 

  נות.והנאמ

 עו"ד יעקב דרומי

 16.11.21 –מפגש רביעי 

 

  it's a VUCA world – עולם במורכבות

 

 

 נועה יצחק

  סוגיות נבחרות בדיני עבודה  23.11.21 –מפגש חמישי      

 

 עו"ד  איילת רייך

 

 

 30.11.21 –מפגש שישי 

 

  חשיבה אסטרטגית

 

 

 אמנון דנצויג

קריאה  –דוחות כספיים מערכת   6.12.21 –מפגש שביעי      

 וניתוח

  ניהול סיכונים פיננסיים

 בארגונים 

 

 רו"ח עוזי מסינגר 

 

  משקי הנגב –רו"ח יגאל יצחק 

 13.12.21 -מפגש שמיני

 

קריאה וניתוח  –מערכת דוחות כספיים 

 )המשך(

 

 רו"ח עוזי מסינגר

 

 20.12.21-מפגש תשיעי

 
  ארגון אזורי, תפקיד מועצת

 המנהלים בארגון 

 נוני בקרה פיננסיים מנג 

 

 

  יו"ר משקי הדרום  –מיקי לזר 

 

 רו"ח עוזי מסינגר 

 

 28.12.21-מפגש תשיעי

 

 יזמות וחדשנות

 

 חלוקת תעודות וסיכום

 עדי קביצקי

 

 רפי נבו

     

 נא לשים לב למועדים!

  ,עם עוזי מסינגרהמפגשים  3למעט המפגשים יתקיימו בימי שלישי , 

   14:00-17:30שקי הדרום במסמיה, בין השעות ניפגש באולם הכנסים של מ

 *התכנית עם בסיס לשינויים*

 


