
קורס מנהלים/ות עסקיים במושבים
שיתקיים במועצה אזורית דרום השרון

בשעות 16:30-20:00

קריאה וניתוח דוחות כספיים.
האיתנות הפיננסית והמבנה התאגידי במושבים 

(אגודות וועדים מקומיים)
עריכה וניהול תקציב ותזרים מזומנים.

עקרונות המיסוי למנהלים, וחידושים בחקיקה ובפסיקה

סוגי שותפויות ואופן ההתאגדות.
ניהול משא ומתן עם שותפים פוטנציאליים.

התייחסות לחוק ההתיישבות בנושא שותפויות בתחום החקלאות.
הגבלים עסקיים ויישומם בחברות עסקיות ושותפויות.

צמיחה דמוגראפית מנקודת המבט של המנהל העסקי.
יחסי ותיקים - חדשים: מתחים, כעסים ותהליכים לבניית קהילה

משותפת
הקשר בין היבטים פיזיים כלכליים וחברתיים

תפקידו של המנהל העסקי / מרכז המשק, כפיפות וסמכות
מנהיגות מתנדבת (חברי הנהלה) ומנהיגות מקצועית 

(מנהלים ובעלי תפקידים) ומה שביניהם.
ההנהלה, הכלכלה המושבית

סמכויות ההנהלה כדירקטורים, חלוקת התפקידים
דילמות אתיות ודרכי התמודדות 

סיור במושב/ים באזור, למידה מהשטח על מיזמים מוצלחים.
פאנל מקצועי עם נציגי מושבים שונים אשר "יצאו מחוץ לקופסא" 

בפיתוח עסקי בתחומים שונים: ניהול קרקעות ע"י האגודה, פיתוח 
כלכלי בשותפויות אד-הוק בין חברי האגודה, אנרגיה מתחדשת, 

פיתוחים טכנולוגיים בחקלאות ועוד.
משוב, הערכת הקורס, חלוקת תעודות.  

10.11.2021

מפגש 6

17.11.2021
מפגש 7

24.11.2021
מפגש 8

1.12.2021
מפגש 9

8.12.2021
מפגש 10

ברכות

הצגה ותוכנית הקורס, היכרות, ותיאום צפיות

ניהול ישיבות וניהול כח אדם.
דיני ויחסי עבודה

סגנונות ניהול המניעות מנהלים לפעולה, כיצד ניתן לזהותן, ולהביאן 
לידי ביטוי והשפעה מרבית.

מעמד המקרקעין במושבים, תכנון שטחים פתוחים ושטחי חקלאות.
בתכנון המושב – תב"ע, תמ"א בהיבטים פיזיים, כלכליים, חברתיים 

וקהילתיים.
המשבצת החקלאית, שימושים נלווים, הסדרת שימושים ועבודה עם 

גופים רלוונטים: רשות מקרקעי ישראל, ועדות תכנון מקומיות 
ואזוריות

החלטות רלוונטיות לתכנון המושב
שיתוף ציבור בתהליכי תכנון

מגמות והתפתחויות בהחלטות רשות מקרקעי ישראל.

חוק ההתיישבות (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ומים) - 
אתגרים בניהול החקלאות:

ממשקי עבודה בתחום החקלאות, משרד החקלאות, 
רשות הניקוז ועוד.

התאמת החקלאות לארגונים חקלאים בעידן הטכנולוגי.

6.10.2021

מבוא

כלים ניהוליים

תכנון 
פיזי/ניהול

המקרקעין 
במשבצת 

המושב

החקלאות

מפגש 1

20.10.2021

מפגש 3

27.10.2021

מפגש 4

3.11.2021
מפגש 5

* יתכנו שינויים בתכנית הלימודים  ט.ל.ח לפרטים והרשמה: לירז רם - רכזת אגף חברה וקהילה, 
liraz@tmoshavim.org.il 050-4408680 תנועת המושבים

עמית יפרח – 
מזכ"ל תנועת המושבים

אושרת גני גונן - ראש מועצה 
אזורית דרום השרון

עו"ד שלומית שיחור-רייכמן – 
רשמת האגודות השיתופיות

איתם בירגר – 
מנכ"ל מבט מושבים

עו"ד שלומית שיחור-רייכמן – 
רשמת האגודות השיתופיות

עו"ד מיכל בוסל – 
מנהלת אגף קרקעות ואגודות

שיתופיות בתנועת המושבים

עבודה מול מוסדות:
מועצה אזורית, משרד רשם האגודות השיתופיות, משרדי ממשלה
מגמות בהמשך פיתוח מושבים בישראל – ממצב מצוי, למצב רצוי

המושב במרחב

13.10.2021

איתם בירגר - מפגש 2
מנכ"ל מבט מושבים

איתי זהבי – 
אדריכל 

עמית בר קמה - 
מנהלת משאבי אנוש 

במגזר ההתיישבותי

פלג אוריון - 
מנהל אגף המשק 
בתנועת המושבים 

המושב כישות

ניהול פיננסי

שותפות עסקית

תפיסת התפקיד

היבטים 
חברתיים 

וקהילתיים

סיור פאנל 
מושבים 

וסיכום

תמר נודל שטרן - 
רו"ח ועו"ד

מנהלת מחלקת מושבים 
בברית פיקוח

גיל ליסאי – 
יועץ עסקי בכיר 

עמית בר קמה – 
מנהלת משאבי אנוש 
במגזר ההתיישבותי 

ד"ר דפנה בן ברוך – 
ראש תחום התחדשות 

עירונית ושיתוף ציבור - 
חב' אשחר 

עמיחי פרץ - 
שותף חברת אשחר

מושב לכיש 

האגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה -
הצגת האגף, הצוותים והמחלקות,   עם האתגרים שעל הפרק, 

ממשקי האגף עם האגודות במעגל החיים שלהן  משלב הרישום 
ואישור התקנונים, דרך פיקוח ובקרה שוטפים על התנהלותן 

הכלכלית, החברתית והדמוקרטית

ניהול היישוב הכפרי
אגודה שיתופית, ועד מקומי ואגודה קהילתית

רשויות האגודה ואחריות בעלי תפקידים


