
קורס דירקטורים ונושאי משרה בישובים ובמועצה אזורית הר חברון

קורס הכשרת דירקטורים ונושאי משרה בישובים, נפתח במועצה בהמשך למגמת ִמְקצּוע 
הנהגות היישובים. מנהיגים במגזר הציבורי והפרטי, נדרשים היום, יותר מבעבר, להיות 
מנת  על  והמשפטי,  הפיננסי  העסקי,  הארגוני,  בעולם  מעמיקה  והבנה  רחב  ידע  בעלי 
להשתתף בדיונים ובקבלת החלטות, להפעיל שיקול דעת וליזום תהליכים בתאגיד בו הם 

מכהנים. 
מהם,   הנדרשים  והזהירות  האמון  חובות  את  ולקיים  המיטבית  בדרך  זאת  לעשות  כדי 

עליהם גם להתעדכן בדרישות הרגולציה ולהכיר את כללי הממשל התאגידי.
קורס הכשרת דירקטורים ונושאי משרה שיזמה המועצה מנוהל בשיתוף של חברת טנא 
ומקנה תעודה למי שישלים את חובות השמיעה  לפיתוח וארגון קהילתי ומכללת ספיר 

מטעם המכללה האקדמית ספיר.

עלות הקורס למשתתף/ת: 2,880 ₪  (עד 5 תשלומים)

מטרות הקורס:
הקניית ידע עדכני הנוגע להיבטים המשפטיים, הפיננסיים והניהוליים 

בעבודת הדירקטוריון.

וההתנהלות  הדעת  שיקול  לשיפור  לדירקטורים  מעשיים  כלים  מתן 
בתהליכי קבלת החלטות.

מסגרת הקורס:
הקורס יתקיים במסגרת 10 מפגשי לימוד של פעם בשבוע בימי שני 

בין השעות 17:30 - 21:00

המפגש הראשון יתקיים ב- 11.11.2019 באולם המליאה במועצה (קומה 2)

הקורס מקנה תעודה מטעם המכללה האקדמית ספיר

מספר המקומות בקורס מוגבל

להרשמה לחצו כאן

 פיתוח וארגון
קהילתי

יש להסדיר את התשלום עד פתיחת הקורס
ilanit@hrhevron.co.il:לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל

ועד מזכירי
הר חברון

https://tic.li/8Ooevag


 תכנית המפגשים

- סגנונות ניהול וקבלת החלטות

- ניהול ישיבות ועבודת הדירקטוריון כצוות

י״ג חשון
תש״פ

11.11.19
1

מרצהנושא המפגשתאריךמפגש

- תרבות ארגונית ודרכי קבלת החלטות

- מבנים ארגוניים וחלוקת סמכות ואחריות

כ׳ חשון
תש״פ

 18.11.19
2

- הסביבה התאגידית
   ומקומו של  הדירקטוריון

- תורת האורגנים של החברה -
   אסיפה, דירקטוריון, מנכ"ל

כ״ז חשון
תש״פ

25.11.19
3

- הדירקטוריון –
   סמכויות הדירקטור- הלכה למעשה 

- חובות הזהירות והנאמנות

ניתאי קרן

ניתאי קרן

עו״ד ירון ברדה

עו״ד ירון ברדה
ד׳ כסלו
תש״פ

2.12.19
4

- הכרת הדוחות הכספיים 

- תרגול קריאה וניתוח

י״א כסלו
תש״פ

9.12.19
5

י״ח כסלו
תש״פ

16.12.19
6

- חשיבה אסטרטגית

- תכנון אסטרטגי
ניתאי קרן

ב׳ טבת
תש״פ

30.12.19
7

- הובלה ומנהיגות 

- שיתוף ציבור 
ניתאי 

קרן

ט׳ טבת
תש״פ
6.1.20

8

- סוגיות נבחרות בדיני עבודה 

- אחריות דירקטור ונושא משרה בתחומי   
   בטיחות ואיכות הסביבה      

ט״ז טבת
תש״פ

13.1.20
9

- תפקידי הבקרה והפיקוח של  
   הדירקטוריון ועבודת ועדת הביקורת

- סיכום הקורס וחלוקת תעודות

עו״ד ירון ברדה

עו״ד ירון ברדה

כ״ג טבת
תש״פ

20.1.20

10

 פיתוח וארגון
קהילתי

אילנה בראודה

רו״ח קטיה שץ

- בניית תקציב

- מעקב ובקרה

ועד מזכירי
הר חברון



עו"ד ירון ברדה 
ירון ברדה עו"ד ונוטריון בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. בעל פרקטיקה פרטית 
תחום התמחות מסחרי אזרחי ומנהלי. בעל מומחיות בתחום דיני החוזים המקרקעין 
המיסוי והתכנון וכן עוסק במשפט העבודה. מנחה בתחום דיני המכרזים על פי תכניות 

ודרישות החשכ"ל. ניסיון רב בייעוץ, עריכה והדרכה בנושא דיני מכרזים.

ניתאי קרן 
מדעי  לימודי  בוגר  קהילתי.  וארגון  לפיתוח  טנא  בחברת  ושותף  בכיר  ארגוני  יועץ 
שנה   20 של  ניסיון  בעל  שני.  בתואר  ארגונית  ולהתנהגות  ראשון  בתואר  ההתנהגות 

בייעוץ ארגוני בתחום הפרטי והציבורי ובהדרכה ופיתוח מנהלים. 

מנחה תהליכי פיתוח מנהלים בארגונים ומוסדות שונים ועוסק בתחומים של אסטרטגיה, 
קבלת החלטות, תרבות ארגונית, קהילתיות, מוטיבציה, שיפור שירות ועוד. 

חגית גבאי עמיאל
יועצת מס מוסמכת, חשבונאית בכירה, בעלת ניסיון וותק מעל 20 שנה בעסקים מגוונים 
בתחומי: שירותים, מסחר, היי טק ועוד. בוגרת תואר B.A מ'אוניברסיטת בן גוריון' ותואר 

M.B.A במינהל עסקים התמחות באסטרטגיה ויזמות עסקית 'הקריה האקדמית אונו'.

יועצת ומרצה של המשרד לכלכלה. מזה מספר שנים מרצה בארגונים ומוסדות שונים – 
בתחומי יזמות עסקית, רשויות המס בישראל, ניהול פיננסי, התנהלות עסקית, תקציב 
ביתי ועוד. יו"ר ועדת ארגון כנסים ארציים בלשכת יועצי המס. מלווה את קידום נושא 
האקדמיזציה ונציגה פעילה בוועדות ופרויקטים שונים בלשכת יועצי המס. סגנית יו"ר 
מרחב תל אביב בלשכת יועצי המס. פעילה ומשתתפת בוועדות היגוי אזוריות לקידום 

ופיתוח עסקים בנגב הצפוני.

אילנה בראודה 
בכירה  יועצת  רבות.  שנים  לאורך  כספים  וניהול  מנהל  בכלכלה  והשכלה  ניסיון  רקע 
דירקטורית  וקהילתיים.  עסקיים  בהיבטים  מידע  ועיצוב מערכות  ארגון  ניהול,  בתחום 

בארגונים ומועצות מנהלים. 

יעוץ מקצועי למנהלים בתחומי הכנה וניהול תקציב ובקרתו, וארגון מערכת שירותים 
קהילתיים. מרצה בקורס ניהול קהילתי במכללת ספיר ובהכשרות ועדים. 

שותפה בחברת 'טנא לפתוח וארגון קהילתי'.

 פיתוח וארגון
קהילתי

ועד מזכירי
הר חברון

מחלקת
ישובים וצמיחה


