קורס מתקדם לדירקטורים ומנהלים בקיבוצים  -מחזור ה'
ימי שני ,משקי גרנות ,מ 18.1.10 -עד 22.3.10

ניהול אקדמי :ד"ר שרה אדום
ליווי וייעוץ התחום המשפטי :ליפא מאיר ושות' ,משרד עו"ד

מפגש  :18.1.10 ,1הסביבה בה פועלים
זמן
8.30
10.00 – 9.00

נושא
התכנסות והרשמה
פתיחה :ברכות ,הצגת התכנית והיכרות

מרצה
נציגי :ברית פיקוח ,התנועה הקיבוצית,
גרנות ,ד"ר שרה אדום

הפסקה

10.30 – 10.00
 12.00 – 10.30מגמות כלכליות וחברתיות גלובליות
 12.30 – 12.00כיבוד קל
 14.15 – 12.30גורמים המשפיעים על אפקטיביות עבודת הדירקטוריון
)הסבר תרגיל ודיון(
 16.00 – 14.15המסגרת התאגידית )רענון וחידושים(

ט.נ
ד"ר שרה אדום
עו"ד דוד וינשטיין  -ד"ר ליפא מאיר
ושות' ,משרד עו"ד

מפגש  :25.1.10 ,2היבט משפטי וארגוני של ניהול קיבוץ
זמן
10.30 – 8.30

נושא
היבט משפטי של ניהול אגודה שיתופית ,השפעת חוק
החברות על ניהול אגודה שיתופית.
אחריות דירקטור ונושא משרה באגודה שיתופית,
אחריות חברי הועד המנהל באגודה שיתופית.

 10.45 –10.30הפסקה
 11.30 – 10.45חוק ההתיישבות
 13.00 – 11.30סיכויים וסיכונים בתיאגוד הענפים בקיבוץ
 13.30 – 13.00כיבוד קל
 14.30 – 13.30המבנה הניהולי של הקיבוץ :דילמות ,יחסי גומלין בין
מוסדות הניהול ,פעילות דירקטוריונים והנהלות )הסבר,
ניתוח אירוע ודיון(
 16.00 – 14.30דיני עבודה בקיבוץ )שיתופי ומתחדש(

ט.ל.ח יתכנו שינויים בתכנית

מרצה
עו"ד דוד וינשטיין  -ד"ר ליפא מאיר
ושות' ,משרד עו"ד

איתמר שוויקה – אגף כלכלה תק"צ
עו"ד מיכי דרורי
ד"ר שרה אדום
עו"ד שבתאי מיכאלי – ד"ר ליפא מאיר
ושות' ,משרד עו"ד

מפגש  :1.2.10 ,3שינוי מבני בקיבוץ" :סיווג מחדש" ,הרחבה קהילתית
זמן
10.00 – 8.30

נושא
לנוע בזהירות :בטוחות ושעבודים בתאגידים ואגודות
שיתופיות.
קדימויות בחדלות פירעון :חוקים ודינים בתחום.

מרצה
עו"ד אמיר ברטוב –ד"ר ליפא מאיר
ושות' משרד עו"ד.

הפסקה

10.15 – 10.00
 12.15 – 10.45היבטי מס של שינויים בקיבוץ :תיאגוד ,שיוך נכסים,
שכר לחברים.
 12.45 – 12.15כיבוד קל
 14.15 – 12.45צמיחה דמוגרפית – היבטי משפטי של קליטת חברים
בסטטוס שונה
 16.00 – 14.15תקנות הסיווג מחדש של הקיבוץ ומשמעויות נגזרות
בניהול חיי הקיבוץ

רו"ח ישי רביב – מבט יועצים ,ברית
פיקוח
עו"ד מיכי דרורי
עו"ד דוד וינשטיין  -ד"ר ליפא מאיר
ושות' ,משרד עו"ד

מפגש  :8.2.10 ,4דילמות בניהול קיבוץ
זמן
10.00 – 8.30

נושא
חוק המועצות האזוריות – הכנת היישוב לקראת יישום
החוק ,נקודות להתייחסות בתכנון תב"ע חדשה ליישוב.

 10.15 – 10.00הפסקה
 11.00 – 10.15ניהול קיבוץ ע"י חברה חיצונית :דילמות ,יתרונות
וחסרונות.
 12.30 –11.00ניתוח אירוע :תרומת דירקטוריון לשיפור תוצאות
 13.00 –12.30כיבוד קל
 14.30 – 13.00זווית הדירקטור והמנהל :ניתוח דוחות כספיים והערכת
שווי )כולל תרגיל(
 16.00 – 14.30דילמות בניהול קיבוץ

מרצה
דודו קוכמן – מזכיר האיחוד
החקלאי
ניר מאיר – מנכ"ל חברת ק.מ.ה
לניהול קיבוצים
יחיאל שמשוני – ק.מ.ה
רו"ח יוסי ספיר – מבט יועצים,
ברית פיקוח
ד"ר שרה אדום

מפגש  :15.2.10 ,5תפקיד הדירקטוריון בגיבוש האתיקה של הארגון
נושא

זמן
10.30 – 8.30
 10.45 – 10.30הפסקה
ד"ר אריה רשף
 12.30 – 10.45אתיקה בניהול
 13.00 – 12.30כיבוד קל
 16.00 – 13.00מעורבות משרד רשם האגודות השיתופיות בחיי הקיבוץ :עו"ד אורי זליגמן-רשם האגודות
בתהליכים פנים קיבוציים ובהתמודדות עם אירועים חוץ השיתופיות
קיבוציים
אתיקה בניהול

ט.ל.ח יתכנו שינויים בתכנית

מרצה

ד"ר אריה רשף

מפגש  :22.2.10 ,6הביטחון הסוציאלי של חבר הקיבוץ
זמן
10.30 – 8.30

נושא
מסגרת המשפטית להבטחת הביטחון הסוציאלי של
החבר וניהול כדין של קרן המילואים

מרצה
עו"ד דוד וינשטיין  -ד"ר ליפא מאיר
ושות' ,משרד עו"ד

הפסקה

10.45 – 10.30
 11.15 – 10.45תקנון וותק ככלי להבטחת זכויות החבר
 12.45 – 11.15עקרונות לבחירת תכנית פנסיה ,תוכניות הפנסיה
החדשות עקרונות ,כללים ותקנות וכלים למימוש
הביטחון הסוציאלי של חבר הקיבוץ
 13.15 – 12.45כיבוד קל
 14.30 – 13.15ניהול סיכונים
 16.00 – 14.30זכויות קניין רוחני

ד"ר שרה אדום
אריה שטראוס  /יוסי ספיר

ט.נ
עו"ד גלי אופינסקי  -ד"ר ליפא
מאיר ושות' ,משרד עו"ד

מפגש  :1.3.10 ,7השתלבות הקיבוץ במרחב העסקי
זמן
10.00 – 8.30

נושא
הפאן האנושי של ניהול רכישות בחברה רב לאומית

 10.15 – 10.00הפסקה
 12.00 – 10.15הכנסת שותף למפעל קיבוצי – דילמות וצמתי החלטה
)שיחה(
כיבוד קל
12.30 –12.00
 14.00 – 12.30מיזוגים ורכישות – גורמים להצלחה וגורמים לכישלון
 16.00 – 14.00כניסת שותף למפעל הקיבוצי – המשמעות למפעל
והמשמעות לקיבוץ – תיאור אירוע נען-דן-ג'יין

מרצה
חיים בנימיני – לשעבר סמנכ"ל
ארגון ומשאבי אנוש ב "טבע"
ד"ר גיורא פורמן – יו"ר מוצרי
מעברות
פרופ' יעקב ובר
רן דינור – סמנכ"ל נען-דן-ג'יין,
רם וידן – מנהל עסקים נען

מפגש  :8.3.10 ,8ניהול נכסי קיבוץ
זמן
10.30 – 8.30

מרצה
נושא
זכויות הקיבוץ בקרקע )שטח המחנה ושטח חקלאי( וחוק עו"ד מיכי דרורי
התכנון והבניה

 10.45– 10.15הפסקה
 12.15 – 10.45השתלטות על אגודה שיתופית – האם אפשרי?
האם אפשרית השתלטות עוינת על נכסי קיבוץ?

12.15 – 12.45
12.15 – 13.30

15.00 –13.30
16.00 – 15.00

עו"ד מיכי דרורי

כיבוד קל

ניתוח אירוע
בעלות משותפת בנכסים כלכליים.
ייעוד המפעל בקיבוץ – ניתוח אירוע
חקירות במימד הקיבוצי

ט.ל.ח יתכנו שינויים בתכנית

ד"ר שרה אדום
אלישע שפירא ,מזכיר המטה
השיתופי ,רכז משק עין השופט
ולשעבר מנכ"ל מפעל אלתם
ויצמן יער חקירות

מפגש :15.3.10 ,9
זמן
9.00 – 8.30
9.30 – 9.00

נושא
עקרונות קואופרציה
תובנות מסיור בקואופרטיבים באיטליה

מרצה
ד"ר שרה אדום
ניר מאיר – מנכ"ל ק.מ.ה

הפסקה

ניר מאיר ,מיכל קראוס ,גיורא
 11.15 – 9.45פאנל:
פורמן ,אמרי רון
האם יש מקום לקואופרציה במגזר הקיבוצי?
 13.30 – 11.15תקנון פנסיה בקיבוצים – מודלים להקמה ,ניהול ושליטה אריה שטראוס – סט פוינט  /יוסי
ספיר
בפנסיה בקיבוץ.
 13.00 –12.30כיבוד קל
 14.30 – 13.00דוחות כספיים מזווית המנהל והדירקטור בעידן ה IFRS-רו"ח יוסי ספיר – מבט יועצים,
ברית פיקוח
עו"ד דן צפריר  -ד"ר ליפא מאיר
 16.00 – 14.30ניהול סיכונים סביבתיים ואחריות מנהלים
ושות' ,משרד עו"ד

מפגש  :22.3.10 ,10סיום וסיכום
נושא
יתרונות וחסרונות בעולם ה IFRS-בקיבוץ ובתאגידיו

זמן
10.00 – 8.30
 10.15 – 10.00הפסקה
 11.45 – 10.15מדיניות משרד החקלאות בהקצאת גורמי ייצור

12.15 – 11.45
 14.00 – 12.15פאנל :הקיבוץ לאן?
הקיבוץ השיתופי
מקיבוץ למושב
מודל קדמת צבי
מקיבוץ ליישוב קהילתי )משמר דוד והאון(
דיון :איך לא חוסמים בהווה אופציות עתידיות?
 15.00 – 14.00קשרי הקיבוץ עם הרשויות
 16.00 – 15.00שיחת סיכום ,חלוקת תעודות ומשוב

ט.ל.ח יתכנו שינויים בתכנית

מרצה
רו"ח יוסי ספיר
תניב רופא – ממלאת מקום מנהל
רשות התכנון במשרד החקלאות
עו"ד דוד וינשטיין ,עו"ד מיכי,
אלישע שפירא ,גיורא מסד ,איתן
ברושי
איתן ברושי – יועץ שר הביטחון
להתיישבות

